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Sunuş

Uzaktaki müttefik-Yakındaki düşman: ABD!

Ülkemizde ABD’nin imajı 1950’li yıllar hariç, olumsuzdur. Ya şimdi? Olumsuz 
kelimesi ABD’nin imajını tanımlamak için artık yetersiz kalmaktadır!

ABD, Yeni Dünya’nın İngiltere uzantılı devleti... İngiliz sömürgesi iken, 
ağır vergilere karşı ortaya çıkan tepkiler, ABD’nin istiklâl mücadelesine 
dönüşmüştür. ABD’nin bağımsızlığı, 18. yüzyılın sonunda ortaya çıkan iki 
önemli hadiseden biridir. (Diğeri Fransız İhtilali). 

Müstemlekeci anakaraya isyanla başlayan savaş, ABD’nin sömürgecilik 
karşıtı bir konumda tanımlanmasına elverişli bir zemin meydana getiriyor. Peki 
ABD sömürgeci blokun dışında kalabilmiş midir? Bunu söylemek mümkün 
değildir elbette. Bugün “emperyalizm” veya “sömürgecilik” denildiğinde ilk 
akla gelen devlet ABD’dir. 

Osmanlı Devleti ile ABD’nin ilk teması denizlerde olmuş, Osmanlı idaresi 
içinde “Garb Ocakları” denilen Cezayir, Tunus ve Trablus (Libya) karasularını 
ihlal eden ABD gemilerine el konulmuş bunun üzerine bölge yönetimi ile 
ABD arasında anlaşma yapılmıştır. Türkçe imzalanan bu anlaşmalara göre 
ABD, gemilerinin serbest dolaşımına karşılık vergi veya haraç ödemeyi kabul 
etmektedir. Cezayir Beylerbeyi Gazi Hasan Paşa’nın imzaladığı ahidnamenin 
ABD’nin yabancı dille imzalanan tek anlaşması olduğu gibi, yabancı bir devlete 
vergi ödenmesini kabul eden tek belge olduğu da belirtilmektedir. 

ABD’nin 19. yüzyılda hızla gelişerek dünya sistemi içinde yerini almaya 
başladığı görülüyor. 20. yüzyılda ise artık dünya sistemini kontrole yürüyen 
bir güç olmuştur. 2. Dünya Savaşından sonra ABD Batı dünyasının patronu 
olarak kabul edilmiş, diğer dünya gücü Sovyetler Birliği ile bir paylaşma 
anlaşması imzalamıştır. İşte “Soğuk savaş” olarak nitelenen örtülü harb bu 
paylaşma anlaşmasının sınırları üzerinde yürütülmüştür. Sovyet Blokunun 
pes etmesi, ikili dünya sisteminin sonunu getirmiştir. O sıralarda ortaya 
atılan Medeniyetler Çatışması tezi arkaplan dikkate alınırsa, aktüelliğini 
korumaktadır. 

ABD ile ne zamandır müttefikiz? Bu sorunun cevabını vermek pek de kolay 
değildir. 1. Dünya Savaşı’nın mağlubiyetle sona ermesinden sonra Osmanlı 
Devleti’nin geleceği konusu ABD ile ilintili olarak düşünülmek istenmiştir. 
ABD başkanı Wilson’a izafe edilen “prensipler” çerçevesinde bağımsızlık, aynı 
zamanda ABD mandacılığı gündemde olmuştur. 

ABD’nin Türkiye’ye uzak konumu ve Avrupalı sömürgecilerden farklı 
sanılan tutumu bir umut olarak görülmüş, hatta ABD mandasının Türkiye’nin 
gelişmesini sağlayacağı iddia edilmiştir. 



İstiklâl Savaşı sırasında ABD’nin işgalciler yanında durduğundan şüphe 
yoktur. Buna rağmen 1919’dan itibaren İstanbul’da ABD yüksek komiseri olarak 
bulunan Amiral Bristol’ün olumlu bir rol üstlendiği, ABD ile ilişkilerin 1927’ye 
kadar görevde bulunan bu zat sayesinde olumlu seyrettiği görülmektedir. 

Türkiye’de ABD’nin ağırlığının artması şüphesiz 2. Dünya Savaşı’ndan 
sonra olmuştur. Bu savaştan sonra dünya hâkimi konumunda olan ABD, 
önce tek parti yönetimi sonra da seçimle iktidara gelen Demokrat Parti için 
ümitle bağlanılan bir otorite olarak rol oynamıştır. ABD’de 1944’te vefat 
eden büyükelçimiz Münir Ertegün’ün cenazesinin Türkiye’ye donanmanın 
en büyük gemilerinden biri olan Missuri ile gönderilmesi ilgiyle karşılanmış, 
Missuri’nin 1946’da İstanbula gelmesi ile ABD sempatisi tavan yapmıştır. 

Bu dönemde Türkiye’nin savaş sonrası korkuları ABD hayranlığını 
beslemiştir. Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den toprak taleplerinin arkaplan 
teşkil ettiği bu korku ABD’ye yakınlaşmayı teşvik ettiği gibi, Sovyetler Birliği’ne 
karşı kurulan bir pakt olan NATO’ya dahil olma konusunda da etkili olmuştur. 
Türkiye NATO uğruna Kore’ye asker göndermiş, burada askerlerimiz “hür 
dünya” uğruna savaşmış ve çok sayıda şehid verilmiştir. Bu dönemde Marşal 
yardımının devreye girmesi iyimserliği yükseltmiştir. 

Türkiye’de Amerikan karşıtı tavrın yükselişi Kıbrıs meselesi çerçesinde 
anlaşılabilir. Kıbrıs’ta Rumların Türkleri yok etmeye yürümeleri üzerine 
Türkiye’nin müdahale kararı, 1964’te ABD başkanı Johnson’un mektubu 
üzerine akamete uğramıştır. Bu haysiyet kırıcı mektup, dönemin başbakanı 
İsmet İnönü’nün “Yeni bir dünya kurulur, Türkiye’de bu dünyada yerini 
alır” tepkisine yol açmıştır. Türkiye’nin 1974 Kıbrıs müdahalesinden sonra 
uygulanan ambargo da ABD aleyhdarlığını yükseltmiştir. Buna rağmen 
antikomünizm çerçevesinde ABD ile yakınlık sürmüştür. Sovyet blokunun 
çöküşünden sonra antikominizm gündemden düşmüş, ABD ile ilişkiler için 
zemin neredeyse kaybolmuştur.  

ABD’nin 11 Eylül sonrası geliştirdiği anti-İslâm politikalar, bütün İslâm 
dünyasında Amerikan karşıtlığını yükseltmiştir. ABD’nin Ortadoğuyu yeniden 
tasarlama maksadıyla geliştirdiği büyük Ortadoğu projesinde Türkiye’ye bir 
rol biçmesi yeni bir zemin olarak ortaya çıkmıştır. Projenin sahada görünür 
uygulamaları Irak ve Suriye’dir. Bu uygulamalar Türkiye ile ABD’yi sık sık 
karşı karşıya getirmiş ve netice olarak uzaktaki müttefik ABD yakındaki 
düşman haline gelmiştir. 

7. yılımızın bu ilk sayısında Amerika ağırlıklı yazılar yer alıyor. ABD çok 
konuştuğumuz fakat az tanıdığımız bir ülke. Bu sayımızdaki yazılar bize bunu 
gösteriyor. Başta sayımızın editörü Hasan Yücel Başdemir olmak üzere, bütün 
emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. 

D. Mehmet Doğan
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Türkiye ve ABD: 
Çıkarlar-Değerler Çatışmasında 

Asimetrik İttifak
Turkey And The USA: Asymmetrical Alliance With Interests-Values

Ramazan GÖZEN*

Öz

Bu makale, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ilişkilerinin asimetrik bir 
ittifak olduğunu iddia etmekte ve bu ittifakın yetmiş yıllık tarihsel perspektifinden 
özellikle son yıllardaki gelişmelere yoğunlaşmaktadır. Makale, asimetrik ittifakın 
niteliğini açıkladıktan sonra, 11 Eylül 2001 olayı sonrasında nasıl dönüştüğünü 
ve hangi sorunlarla karşılaştığını detaylandırmaktadır. Bu amaçla asimetrik it-
tifakın gelişimi dört alt dönemde açıklanmaktadır. Birinci alt dönemde 11 Eylül 
olayının Türkiye-ABD ittifakını nasıl etkilediği ve değiştirdiği, ikincisinde 1 Mart 
2003 tarihli TBMM kararının ittifakı niçin ve nasıl sarstığı ve asimetrik çatış-
mayı derinleştirdiği, üçüncüsünde Obama yönetimi döneminde başlayan Model 
Ortaklık sürecinin amacı ve uygulamaları, nihayet dördüncü alt dönemde Oba-
ma ve Erdoğan’ın Arap Baharı sürecinde niçin ve nasıl başarısız olduğu ve Model 
Ortaklığın fiyasko ile sonuçlandığı açıklanmaktadır. Makalenin sonuç bölümün-
de Türkiye-ABD asimetrik ittifakının gelecekteki muhtemel serüveni ile ilgili bazı 
mülahazalar serdedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye-ABD ilişkileri, NATO ittifakı, 11 Eylül olayı, Arap 
Baharı, AK Parti hükümeti-Obama yönetimi dönemi

Abstract

Based on the hypothesis that Turkey-The United States of America (The 
USA) relationship is an asymmetrical alliance this article exclusively fo-
cuses on recent developments from the seventy year historical perspecti-
ve of the alliance. The article, having explained the characteristic of the 
asymmetric alliance, elaborates how the alliance transformed and which 

*  Prof. Dr.,Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü

Geliş tarihi: 17 Aralık 2016  / Kabul tarihi: 3 Ocak 2017 
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kinds of problems faced especially after the 11 September 2001 event. To 
this end the evolution of the asymmetric alliance will be analyzed in four 
sub-periods. The first sub-period explains how the September 11 impac-
ted and changed Turkey-US alliance; the second explains how and why 
TGNA’s (Turkish Grand National Assembly) 1 March 2003 decision to re-
fuse the government motion shook the alliance and exacerbated their asy-
mmetrical confrontation; the third explains goals and implementations 
of the Model Partnership initiated by Obama administration, and finally, 
the fourth sub-period explains why and how Obama and Erdoğan have 
been unsuccessful in the Arab Spring process and the Model Partners-
hip has ended with a fiasco.  In conclusion some speculative thoughts/
remarks are propounded about future probable episode of the asymmet-
rical alliance between Turkey and the USA.

Key Words: Turkey-USA relationship, NATO alliance, September 11 
event, The Arab Spring, the period of AK Party government-Obama ad-
ministration 

Giriş: Asimetrik İttifakın Boyutları

Yaklaşık yüz yıllık bir geçmişi olan Türkiye-ABD (Amerika Birleşik 
Devletleri) ilişkilerinin özellikle yoğun olarak geçen son yetmiş yıllık serü-
veni incelendiğinde; dost-düşman, güven-şüphe, sevgi-nefret, idealizm-re-
alizm, işbirliği-çatışma gibi zıt kutuplarda gidip gelen enteresan bir ittifak 
performansı görülür. Her ne kadar de jure ve teorik olarak eşit düzeyde 
müttefikler oldukları kabul edilse bile, bu iki ülke uygulamada ya da de 
facto olarak güçleri, kapasiteleri, hedefleri ve angajmanları bakımından 
oldukça asimetrik ortaklarıdır. Uluslararası politikanın doğasındaki eşit-
lik gibi hukuki ve diplomatik değerler ile çıkar ve güç gibi reelpolitik ger-
çeklikler arasındaki asimetri, Türkiye-ABD ittifakında da net bir şekilde 
görülür. Bu asimetrinin doğurduğu sorunların en somut örneklerini de 
Türkiye-ABD ilişkilerde çarpıcı bir şekilde görmek mümkündür.

Türkiye ve ABD’nin hukuki ve diplomatik eşitliği, ne uluslararası ku-
rumlardaki konumlarında ne de güçlerinde görülebilir. Biri dünya politi-
kasında başrol oynayan bir süper güç, diğer kendi bölgesinde etkili olmaya 
çalışan orta büyüklükte bir devlet; biri dünya ekonomisinin başoyuncusu, 
diğeri bu ekonomik düzene bağımlı ve gelişmekte olan bir ülke; biri BM 
gibi örgütlerde veto gücüyle uluslararası politikayı şekillendiren bir daimi 
üye, diğeri hemen hemen hiçbir uluslararası örgütte bu statüde etkisi ol-
mayan üyelerden biri; biri NATO ittifakının banisi ve hamisi, diğer bu itti-
faka güvenliğini sağlamak üzere sığınmış olan bir üye; biri kendi içinde ve 
dünyada demokrasinin temsilcisi olmakla övünen ve zaman zaman da bu 
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değerleri yaymaya çalışan dönemsel bir idealist, diğeri demokrasisini he-
nüz tam olarak yerleştirememiş Ortadoğu ile AB/Batı arasında sıkışmış bir 
gelişmekte olan ülke; biri Avrupa’dan Asya’ya Balkanlardan Ortadoğu’ya 
tüm dünyada etkili olan bir hegemon, diğeri etrafındaki bölgelerde varlı-
ğını geliştirmeye aday bir ülke. Daha birçok örneklerini verebileceğim bu 
asimetrik konumları, Türkiye-ABD ilişkilerinin özünü anlamak ve açıkla-
mak için, tek değilse bile, kesinlikle gözden uzak tutulmaması gereken bir 
parametredir.

Türkiye-ABD ittifakında simetri-asimetri açısından önemli başka bir 
boyut, iki ülkenin politikalarını oluşturan çıkarlar, hedefler ve uygulamalar 
arasındaki benzerlik ya da farklılıklardır. Burada normalde olması gereken 
veya beklenen şey, iki ülkenin NATO müttefikleri olarak özellikle ulusla-
rarası güvenlik konularında ortak çıkarlara, değerlere ve hedeflere sahip 
olmalarıdır. Aslında bir yönüyle böyle olmuştur: Türkiye ve ABD, Soğuk 
Savaş boyunca NATO üyeleri olarak ve ittifakın mantığı içinde ortak teh-
dit Sovyetler Birliği’ne karşı birlikte hareket ettiler. Sadece ikili düzeyde 
askerî, siyasî, ekonomik ve diğer alanlarda değil, aynı zamanda bölgesel 
ve küresel düzeyde Sovyetler Birliği ve etki alanlarına karşı ortak strateji 
ve politikalar geliştirdiler. Özellikle Soğuk Savaş’ın zirvede olduğu dönem-
lerde ve alanlarda müşterek eylemler ve bölgesel işbirlikleri çerçevesinde 
Sovyetlerin bu iki ülkeye, ilgili bölgelere ve dünyaya dönük tehdidini yok 
etmeye veya sınırlandırmaya çalıştılar. NATO/Batı ittifakının temel amaç-
larından biri olan özgürlük, demokrasi, piyasa ekonomisi, insan hakları 
gibi aydınlanma değerlerinin korunması ve geliştirilmesi için hem ikili dü-
zeyde hem de bölgesel ve küresel düzeyde işbirliği yaptılar. Bu bağlamda 
en önemli boyutlardan biri Türkiye’nin ulusal askerî, ekonomi, güvenlik 
ve demokratikleşme politikalarını NATO/Batı ilkelerine uygun şekilde 
geliştirmesi iken, diğeri ABD/NATO-Türkiye ittifakı kapsamında kurulan 
Bağdat Paktı (1954-1958) gibi bölgesel ittifaklar ve oluşumlardır.

Buna karşın, Türkiye-ABD ittifakının, NATO ve Sovyet Birliği tehdidi 
dışındaki gelişmelere ve sorunlara dönük olarak aynı derecede uyumlu, 
güçlü, başarılı müşterek politikalar geliştirebildiğini söyleyemeyiz. Hatta 
bu bağlamda iki ülke arasındaki ittifakın çok büyük farklılıklar, anlaşmaz-
lıklar, hatta çatışmaya varan sorunlarla karşılaştığını vurgulamalıyım. 
NATO kapsamı dışındaki bölgelerde (out of area) ve özellikle Ortadoğu’da 
meydana gelen olaylarda Türkiye ve ABD’nin politikalarında derin farklı-
laşmalar olmuştur. Bu alanlardaki sorunların, Sovyetlere karşı oluşan itti-
fak düzeyindeki işbirliğinden çok daha fazla ve büyük olduğu söylenebilir. 
Bu durum, Soğuk Savaş döneminden beri gelişen şu örneklere bakıldığın-
da kolayca görülebilir: Filistin sorunu, Kıbrıs sorunu, Irak sorunu, PKK 
terörü ve Kürt sorunu, Ermeni sorunu, Türk demokrasisinde askerî darbe-
ler sorunu, son dönemde Arap Baharı sürecinde Mısır, Libya ve Suriye iç 
savaşındaki gelişmeler ve nihayet 15 Temmuz askerî darbe girişimi. Daha 
pek çok örneklerini verebileceğim NATO kapsamı dışındaki bu konular ya 
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da sorunlar, Türkiye ve ABD’nin bölge ve dünya politikasına dönük çıkar-
larının ve hedeflerinin örtüşmediğini gösteren tipik olaylardır. 1

Türkiye ve ABD’nin Ortadoğu’daki gelişmelere dönük politikalarının 
özellikle Soğuk Savaş ve Arap Baharı sonrası süreçte daha çok farklılaştığı 
görülmektedir. Örneğin; Türkiye, Arap-İsrail çatışmasında net bir şekilde 
İsrail’e karşı ve Hamas’ı desteklerken, ABD tıpkı İsrail gibi, Hamas’ı terö-
rist olarak kabul ediyor. Türkiye Mursi’yi deviren Sisi yönetimini askerî 
diktatörlükle suçlayıp ilişkilerini askıya alırken, ABD Sisi’yle ilişkilerini 
güçlendiriyor. Irak’ta Musul operasyonunda Türkiye Abadi ile çatışırken, 
ABD Abadi’nin Türkiye politikasını hoş görüyor. Türkiye PYD’yi PKK gibi 
terör örgütü olarak kabul ederken, ABD bu oluşuma resmen ve fiilen siyasî, 
askerî ve stratejik destek veriyor. Belki bunlardan daha önemlisi, iki ül-
kenin Türk demokrasisi bağlamındaki derin farklılaşmalarıdır: Erdoğan, 
Gezi parkı olaylarını terörist kalkışma olarak görüp tepki gösterirken, 
Obama demokrasi ve özgürlük talebi olarak yorumladı ve bastırılmasını 
insan haklarının ihlali olarak tanımladı. Nihayet, 15 Temmuz askerî dar-
be girişimi sonrasında ABD’nin Türkiye’ye yeterince hızlı ve güçlü destek 
vermemesi ve Fettullah Gülen’i iade etmemesi, Türkiye-ABD ittifakının bi-
tirilmesi yönünde talep ve spekülasyonlara yol açtı. ABD’nin Türkiye’nin 
seçilmiş meclisini ve hükümetini 15 Temmuz darbesiyle düşürme girişi-
minde rol oynadığı şeklindeki bir iddia (gerçek olmasa bile), sadece ortak 
çıkarların değil ortak değerlere yaklaşımlarının da artık yok olduğu izleni-
mi doğurmuştur.

Elbette ki, Türkiye-ABD ilişkileri ilk kez krize girmiyor. İki ülkenin 
ortak çıkarlar ve değerler konusundaki asimetrik konumlarının ve yakla-
şımlarının somut örneklerini, Soğuk Savaş boyunca birçok kez, ama özel-
likle 1964 yılında Johnson mektubunda, 1975 yılında ambargo kararında, 
Soğuk Savaş sonrasında ise 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgali öncesi 1 
Mart Tezkeresinin TBMM’de reddedilmesinde ve sonrasında yaşanan kriz-
de görmüştük. Özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılması ve komünist ideolo-
jisinin çökmesi sonrasında Türkiye’nin etrafındaki bölgelerde ortaya çıkan 
yeni ve farklı sorunlar sebebiyle, Türkiye ve ABD ortaklığı derin krizler ve 
kırılganlıklar gösterdi. Hatta ittifak ve karşılıklı güven, Soğuk Savaş son-
rasında daha kritik testlerden geçti. O kadar ki, 1990’larda ve 2000’lerde 
Türkiye’de yapılan kamuoyu yoklamalarında halkın yaklaşık yüzde 95’nin 
ABD’yi Türkiye’nin birinci derecede tehdidi olarak gördüğü ortaya çıkmış-
tır. Böylece tırmanan karşılıklı güvensizlik ve şüphe, 4 Temmuz 2003’de 
Irak’ın Süleymaniye şehrindeki Türk askerî birliğinin ABD askerleri tara-
fından basılması ve Türk askerilerinin kafalarına çuval geçirerek tutuklan-
ması sonucu zirveye çıkmıştı.

1  Türkiye-ABD ilişkileri hakkında kapsamlı bir çalışma: Nasuh Uslu, Türk-Amerikan İlişkileri, 
21.Yüzyıl Yayınları, Ankara 2000. 
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Daha birçok örneklerini verebileceğim bu olumsuzluklar ve sorunlar 
tablosu, Türkiye ve ABD’nin ikili ve bölgeye dönük ilişkilerinin ve ittifakı-
nın tamamını resmetmiyor aslında. Türkiye ve ABD, çok kısa bir süre önce, 
birbirlerini Model Ortaklar olarak ilan etmişlerdi.  AK Parti hükümeti ve 
Obama yönetimi, Türkiye’nin etrafındaki bölgesel sorunları, Arap Baharı 
devrimlerini, demokratikleşme hareketlerini ve bölgesel barış sürecini bir-
likte desteklemişlerdi. Obama, 2009 yılında başkanlık görevini devraldık-
tan hemen sonra ilk yurt dışı gezisini Ankara’ya yapmış ve TBMM’de yaptı-
ğı tarihî konuşmada Türkiye-ABD Model Ortaklık sürecini başlatmıştı. Bu 
ortaklığın temel amacı, iki ülke arasındaki ittifakı ikili ve bölgesel düzey-
de demokrasi, güvenlik, barış ve kalkınma amacıyla genişleterek bölgesel 
sorunların çözümünde işbirliği yapmaktı; İran, Ermenistan, Irak, Suriye, 
Balkanlar ve nihayet Arap Baharı devrimlerinde ortak hareket etmekti. Bu 
süreçte başkan Obama ile başbakan Erdoğan sık sık bir araya geldikleri 
gibi yoğun telefon görüşmeleri yapmışlar, birbirlerine “dostum” iltifatla-
rıyla hitap etmişlerdi. Öyle ki, Obama, Erdoğan’ı dünyada en çok güvendiği 
5 liderden biri olarak tanımlamıştı.2

Geçmişte, yani 1950’ler, 1980’ler ve 2000’lerde; bir yazımda “altın çağ-
lar/yıllar” olarak tanımladığım ileri düzeyde ilişkiler de yaşanmıştı.3 Bu 
altın yıllarda Türkiye’de demokrasinin temelleri atılmış, Türkiye ekono-
misi ciddi gelişmeler kaydetmiş, Türkiye kendini Sovyetler tehdidine karşı 
güvenceye alırken İncirlik üssü başta olmak üzere ülkesini ABD’nin askerî, 
ekonomik, mali gücüne açmıştı. Türkiye-ABD ilişkileri, ortak değerlerin 
ve ortak çıkarların eşgüdümle oluştuğu bir örnek ittifak olarak görülüyor-
du. Türkiye ve ABD’nin ortaklığı/müttefikliği, sadece güvenlik, ekonomi, 
ticaret, askeriye gibi ortak maddî konularda işbirliği yapmayı değil, aynı 
zamanda ve belki de daha önemlisi demokrasi, hukukun üstünlüğü, barış 
ve karşılıklı güven gibi ortak değerlerin gelişmesi yönünde birlikte olma-
yı içeriyordu. Hattı zatında, müttefikleri bir araya getiren NATO örgütü, 
sadece bir ortak güvenlik ya da müşterek savunma amacını gütmez, aynı 
zamanda demokrasinin, bağımsızlığın, özgürlüğün, insan haklarının ko-
runmasını ve geliştirilmesini hedefler. Daha genel bir açıdan bakıldığın-
da, Türkiye-ABD ilişkileri ve ittifakı, esası ve özü itibarıyla, ortak değerleri 
stratejik enstrümanlar ile korumayı, güçlendirmeyi, geliştirmeyi hedefler. 
Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’de demokratikleşme sürecinin başlangı-
cında ve gelişme sürecinde ABD’nin etkisini göz ardı etmemek gerekir.

Görüldüğü gibi, Türkiye-ABD ilişkileri, geçen yetmiş yıl boyunca oldu-
ğu gibi son yıllarda da, bir iyi-bir kötü, bazen geçimli bazen de geçimsiz 
bir arkadaşlığa benzetilebilir. Böylesi geçimsiz birliktelikler ve çarpık du-
rumlar, dünyanın başka ulusları arasındaki ilişkilerde de mevcuttur ve her 

2 http://www.hurriyetdailynews.com/obama-names-turkish-pmerdogan-among-trusted-
friends.aspx?pageID=238&nid=11897, (Erişim: 20.12.2016); http://www.milliyet.com.tr/
erdogan-obama-nin-guvendigi-5-liderden-biri-siyaset-1491510/, (Erişim: 20.12.2016)

3  Ramazan Gözen, “Türkiye’nin ABD Politikası 2009”, Burhanettin Duran, Kemal İnat, Muhittin 
Ataman (edit.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, SETA Yayınları XIII, Ankara 2011, s.293-330.
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sorunlu ilişkinin kendine özgün, özel, nev-i şahsına münhasır nedenleri 
olduğu gibi; genel, teorik açılamaları da vardır. Yani Türkiye-ABD ilişki-
lerini genelde yapıldığı gibi basit bir ikili ilişkiler hikâyesi olarak görmek 
ve açıklamak mümkün olduğu gibi, bu sorunun genel felsefi boyutlarına 
yoğunlaşmak da mümkün ve hatta gereklidir. Daha doğru yaklaşım ise, öz-
gün/özel/nev-i şahsına münhasır boyut ile genel felsefi ve teorik boyutları 
bütünleştirebilmektir.

Türkiye-ABD ilişkilerini açıklamak için öne çıkan teorilerin başında 
Realizm gelir ki, bu teori, her türlü uluslararası ilişkiyi, güç ve çıkar müca-
delesi olarak görür. Tarafların çıkarlarının ve tehdit algılamalarının uzlaş-
tığı ya da örtüştüğü durumlarda ilişkiler dengede tutulurken, uzlaşmadığı 
ve örtüşmediği durumlarda krizler ve çatışmalar kaçınılmazdır. Hâlbuki 
Marksizm’e göre, Türkiye-ABD ilişkileri, hem niteliği hem de ortaya koy-
duğu sorunlar bakımından yapısal ve kaçınılmaz olarak çatışma içerir. 
ABD’nin kapitalist hâkimiyeti ya da hegemonyası Türkiye’yi ve etrafında-
ki bölgeleri kendi emperyalist çıkarlarına göre şekillendirmeyi amaçladığı 
için, çatışmalar olması her zaman kaçınılmazdır. Ama diğer bir teori (İnşacı 
teori) açısından bakıldığında, aslında Türkiye-ABD ilişkilerinin temelinde 
ortak değerlere ve ideallere bağlılık yer almaktadır; ancak tarafların bu 
değerler ve idealler konusunda farklılaşmaları çatışmalar doğurmaktadır. 
Tüm tarihsel ve yapısal farklılıklarına rağmen, Türkiye ve ABD, aydınlan-
ma ve modernleşmenin ürünleri olan demokrasi, hukukun üstünlüğü, pi-
yasa ekonomisi, insan hakları gibi değerleri benimsemişlerdir. Hattı zatın-
da, içinde müttefik olarak bulundukları NATO’nun temel açmazlarından 
biri de demokrasiyi güçlendirmek, korumak ve geliştirmektir.

Uzun zaman önce yazdığım bir makalede iddia ettiğim gibi, Türkiye-
ABD ilişkileri demokrasi gibi değerler ile güç ve çıkar gibi maddi unsurları 
içeren bir düzlemde başlamış ve gelişmiştir.4 İttifakın asimetrik özelliği asıl 
bu teorik boyutta görülmüştür demek daha doğru olur. Türkiye-ABD ortak 
çıkarlarına dayalı stratejilerin (Sovyet tehdidine karşı işbirliğinin) oluşma-
ya başlaması ile Türkiye’de demokratikleşme sürecinin başlangıcı aynı za-
mana, yani Soğuk Savaş döneminin başına rastlar. Türkiye’nin çok partili 
sisteme geçtiği ve iktidarın sandık yoluyla belirlendiği ilk seçim olan 1950 
yılı, aynı zamanda Türkiye-ABD ilişkilerinin Truman Doktrini, Marshall 
Yardımı ve NATO’ya tam üyelik yoluyla kurumsallaşmaya başladığı yıllar-
dandır. Türkiye ve ABD’nin Sovyet tehdidine karşı ortak savunma çabaları 
ile NATO kapsamında demokratik değerleri koruma ve yaygınlaştırma ça-
balarının örtüştüğü yıllar… Bu örtüşme, ilerleyen yıllarda genel hatlarıyla 
devam ederken, zaman zaman ortaya çıkan yeni sorunlar ve durumlar ne-
deniyle kaybolmuştur. Sözünü ettiğim o makalemde Türkiye-ABD ilişkile-
rinde demokrasi gibi değerlerin vazgeçilmez önemi haiz olduğunu, her iki 

4  Ramazan Gözen, “Türk-ABD İlişkileri ve Türk Demokrasisi: Realist Bağlantı” İmparatorluktan 
Küresel Aktörlüğe Türkiye’nin Dış Politikası, Palme Yayınları, Ankara 2009.
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ülkenin de dünyaya ortak değerler etrafında bakmak istediğini ve aslında 
baktığını; ancak bu değerlerin sık sık reel politikaya mahkûm edildiğini, 
yani stratejik dengeler, çıkarlar ve diğer reelpolitik faktörlere feda edile-
bildiklerini iddia etmiştim. Bu yazımda ise Türkiye-ABD ilişkilerinin son 
yıllarındaki gelişmelere yoğunlaşarak, bu dönemdeki “geçimsizliğin” ne-
den veya nedenlerini ortaya koymaya çalışacağım. Bunu yaparken tarihsel 
gelişmeleri ve bu süreçte meydana gelen kırılmaları/zikzakları, değerler ve 
çıkarlar bağlamındaki konsensüs ve farklılaşmaların iki ülkeyi nasıl karşı 
karşıya getirdiğini ampirik/somut örnekler ışığında değerlendirmeye gay-
ret edeceğim.

11 Eylül Etkisinde Paradigma Değişimi

Türkiye-ABD ittifakını/ilişkilerini Soğuk Savaş boyunca ve sonrasında 
yönlendiren temel etken, istikrar faktörü olmuştur.5 Her iki taraf açısın-
dan da ittifak; Türkiye’nin uluslararası konumunun, Batı içindeki rolünün, 
NATO ve diğer örgütlerdeki fonksiyonunun ve tüm bunları sağlayacak si-
yasal sisteminin sürekliliğine ve öngörülebilirliğine dayanmıştır. Özellikle 
ABD tarafı açısından ama aynı zamanda Türkiye’deki ideolojik muhalif 
kesimler bakımından, demokrasi, her zaman çok önemli bir siyasal değer 
veya ihtiyaç olmuştur. Bununla birlikte, bu siyasal değerdeki kırılganlık-
ların veya beklenmeyen gelişmelerin Türkiye’nin konumunda, iç ve dış 
politikasında sürekliliği sona erdirme riski veya ihtimalini doğurduğu du-
rumlarda, demokrasi dışı (askeri darbeler gibi anti-demokratik) gelişmeler 
yani reelpolitik ve stratejik çıkarlar istikrarın sürdürülebilmesi adına bas-
kın rol oynamıştır.

Türkiye-ABD ilişkileri/ittifakı açısından en büyük sorunlardan biri, 
Türkiye’deki askerî darbeler olmuştur. Açık bir ifadeyle, hem ABD yöne-
timleri hem NATO müttefikleri Türkiye’deki askerî darbeleri (1960, 1971, 
1980, 1997) değişik şekillerde, doğrudan veya dolaylı yollardan, ya destek-
lemiş ya hoş görmüş ya en azından görmezden gelmiş ya da sessiz kalmıştır. 
Türkiye’deki bu askerî darbelerin her birini, ABD ve NATO kapsamında/
bağlamında istikrarın sürdürülmesi kaygısı çerçevesinde değerlendirmek 
gerekir. Elbette ki, burada bu darbelerin ABD veya NATO tarafından yapıl-
dığı/yaptırıldığı gibi basit/sloganik/amiyane bir yargıya veya iddiaya sahip 
değilim; ama eğer ABD ve NATO bu darbelere ciddi olarak karşı çıksalardı 
veya itiraz etselerdi, bu darbelerin hiçbirinin de sonuç alma şansı olmaya-
bilirdi görüşündeyim. Dolayısıyla, ABD ve NATO ittifakının, Türkiye’deki 
darbeler başta olmak üzere, anti-demokratik gelişmelerde doğrudan değil-
se bile dolaylı bir rol oynadığını düşünüyorum. Bu da Türkiye-ABD ittifa-
kının değerler ve ilkelere göre değil, reelpolitik endişelere ve çıkar kaygıla-
rına göre şekillendiğini gösteren önemli bir faktördür.

5  a.g.e.
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Doğal olarak, ABD ve NATO üyesi ülkelerin Türkiye’deki demokrasiye 
yaklaşımları; Batılı değerler, Batı eksenli hükümetler, yönetimler ve par-
tiler üzerinden gelişmiştir. ABD ve NATO, ittifak ilişkilerinin sürekliliğini 
sağlayacak olan (sağ, milliyetçi, muhafazakâr, merkez sol) partilere, hare-
ketlere ve hükümetlere yakın durmuş ve onları desteklemiş, ama istikrarı 
tehdit edeceğini düşündüklerine, -yani 1980’lere kadar radikal sol, Sovyet 
yanlısı ve benzeri partilere, hareketlere, ideolojilere, özellikle 1970’lerden 
itibaren ise siyasal İslamcılara- ise karşı veya mesafeli durulmuştur. İşin 
aslına bakılırsa, Türkiye’deki radikal sol ve siyasal İslamcı partiler ve olu-
şumlar, hem Türkiye’deki NATO yanlısı merkezi güçlerin hem de NATO 
üyelerinin birlikte karşı durdukları tehlikeler olarak görülmüş, bunların 
iktidara gelmelerinin önüne engeller konulmuş veya iktidarı etkileyecek 
düzeyde güçlendiklerinde ise askerî darbeler yoluyla etkisiz hale getirilmiş 
veya tamamen kapatılmıştır.

Türkiye’de hem iç hem de dış aktörlerin endişe duydukları veya risk 
olarak gördükleri asıl ciddi tehlike, özellikle 1979 İran İslam devrimi ve 
sonrasında bölgede oluşan atmosferin etkisiyle, siyasal İslam olmuştur. 
Siyasal İslam, gerek Türkiye’nin sosyolojik ve tarihsel özellikleri nedeniyle 
gerekse Necmettin Erbakan’ın Milli Görüş hareketinin ideolojik yapısı ba-
kımından esas itibarıyla Batı karşıtı olması, NATO, AB ve diğer örgütlere 
itiraz etmesi ve Batı dışı bir dünya kurmayı hedeflemesi gibi özellikleri ne-
deniyle, sol ve diğer alternatiflere göre daha reel ve riskli bir muhalefet ola-
rak görülmüştür. Her ne kadar bu muhalefet hareketinin İran benzeri bir 
devrim yapma potansiyeli, düşüncesi ve amacı olmasa bile, İran devrimi 
sonrasında Ortadoğu jeopolitiğinin sarsılmasından Türkiye’nin de etkilen-
me ihtimalinin bulunması ve Milli Görüş ve diğer İslami kesimlerin yük-
selen siyasal İslam dalgasından yaralanma potansiyeline sahip olması ne-
deniyle, Türkiye’nin ABD ve NATO ile ilişkilerindeki istikrarı risk atacağı 
yönünde endişeler doğurmuştur. 12 Eylül 1980 darbesi, diğer boyutları bir 
yana, bu endişeyi de gidermek için yapılmış bir istikrar operasyonu olarak 
görülebilir. 1980 darbesi, aynı zamanda Sovyetlerin Afganistan’ı işgali son-
rasında İran’daki kaosa dönük muhtemel müdahalesi ve bunun Türkiye’ye 
olası yansıması endişelerini de gidermiştir. 

ABD yönetiminin 12 Eylül 1980 askerî darbesinin öncesindeki ve 
sonrasındaki gelişmelerde kritik bir rol oynadığına hiç şüphe yoktur. 
ABD’nin, 24 Ocak 1980 Kararlarına verdiği güçlü destek, 29 Mart 1980 
tarihli Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (SEAİ)’nı imzalaması ve 
12 Eylül 1980 askerî darbesine yaklaşımı, Türkiye-ABD ittifakının istikra-
rını koruma adına atılmış adımlardır. Dönemin ABD Ankara Büyükelçisi 
James Spain’in kitap formunda yayınladığı anıları, ABD’nin 12 Eylül dar-
besine olumlu yaklaşımını net bir şekilde ortaya koymaktadır.6 Carter’ı 
izleyen Reagan yönetimleri, ABD’nin Türkiye’ye yaptığı askerî ve ekono-
mik yardımı dört beş misli artırdı. Buna karşılık, Türkiye ve ABD’nin başta 

6  James W. Spain, American Diplomacy in Turkey, Praeger, New York 1984.
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İran devrimi ve İran-Irak savaşı olmak üzere bölgesel gelişmelere dönük 
dış politika yaklaşımlarında işbirliği ve istikrar güçlendirildi. Askerî dar-
be yönetimi ve Özal hükümetleri, ABD ve NATO ile ittifak sistemi içinde 
Ortadoğu’ya yakınlaşmış, İran-Irak savaşında mümkün olduğunca tarafsız 
kalmış ama Saddam Hüseyin ile aynen ABD ve Körfez şeyleri gibi yakın 
ilişkiler geliştirmiş, hatta Saddam Hüseyin’e giden dış desteğin önemli bir 
kısmı Türkiye üzerinden gerçekleşmiştir. 

1980’ler, Türkiye-ABD ilişkilerinin ve Türkiye’nin NATO ittifakı için-
deki konumunun altın yıllarıdır. Bu nedenle, bu dönemde Türkiye ve 
ABD’nin bölgesel gelişmelere dönük politikaları da genel olarak senkro-
nizeydi. Bu senkronizasyon, 1990’da Irak’ın Kuveyt’i işgaline karşı olu-
şan BM Güvenlik Konseyi çerçevesindeki koalisyon içinde de devam etti. 
Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ABD Başkanı Bush ile çok sıkı iş-
birliği yaparak, Saddam Hüseyin’e karşı oluşan Körfez Koalisyonuna güç-
lü destek verdi. Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattını kapatarak ve daha 
sonra da İncirlik üssünün ABD savaş uçakları tarafından kullanılmasına 
izin vererek Saddam Hüseyin’in mağlup edilmesinde önemli bir rol oy-
nadı. Daha sonra, ABD ve Türkiye, diğer müttefiklerle birlikte Çekiç Güç 
adlı uluslararası askeri gücü İncirlik’e yerleştirerek Kuzey Irak’ta Kürt 
Federasyonu’nun oluşumuna katkı yaptı. Bu oluşumun Irak toprak bütün-
lüğüne olumsuz etkisi bir yana, Irak ve Türkiye’de ve hatta tüm bölgede 
Kürt sorununa yeni bir boyut kazandırdı, PKK terörünün güçlenmesinde 
etkili oldu. Bu durum Türkiye siyasetini derinden sarstı; Türk iç ve dış po-
litikasında terörle mücadeleyi öne çıkarırken, aynı zamanda ciddi istikrar-
sızlık doğurdu. Bir yandan Çekiç Güç’ün Barzani-Talabani ve PKK terörüy-
le bağlantılı olduğuna ilişkin iddialar, diğer yandan ABD’nin Bosna Hersek 
savaşında Müslümanların katledilmesine sessiz kaldığı yönündeki kanaat-
ler, Türkiye’de merkez partilerin güç kaybederken siyasal İslamcılığın ve 
anti-Amerikancılığın yükselişe geçmesinde etkili oldu.

1996-7 Refahyol koalisyon hükümeti, hem Türk siyaseti hem Türkiye-
ABD ilişkileri hem de bugün (2016 yılı) itibarıyla gelinen noktayı açık-
lamak ve anlamak açısından çok kritik bir gelişmedir. Zira Cumhuriyet 
tarihinde ilk defa siyasal İslamcı bir siyasetçi (Necmettin Erbakan) baş-
bakan olmuş, Refah Partisi ideolojisinin ve dünya görüşünün farklı özel-
likleri nedeniyle Türkiye-ABD-NATO-Batı ilişkilerindeki istikrarı tehli-
keye atma riskini ortaya çıkarmış ve bunu bir yıllık koalisyon hükümeti 
sırasındaki birkaç hamlesiyle (özellikle D-8 örgütlenmesiyle) hissettirmiş-
ti. Erbakan, esasen kısa süren başbakanlığı döneminde istikrarı yok ede-
cek kadar büyük ve ciddi bir değişiklik yapmamış olsa bile, söylemleriyle 
ve potansiyeliyle radikal dönüşümlere gidebileceği yönünde ABD, NATO 
ve Türkiye’deki istikrar yanlılarında endişeler doğurdu. Bu endişe, 28 
Şubat post-modern askerî darbesi ve sonrasında hem Türkiye siyasetin-
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de hem de Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönemin başlamasına yol 
açtı. Clinton yönetiminin 28 Şubat darbesinin oluşumunda resmî/doğru-
dan katkısının olup olmadığını ispat ve iddia etmek elbette ki mümkün 
değildir; ancak hem ABD’de güçlü bir Yahudi lobisi olan JINSA (Jewish 
Institute for National Security Affairs)’nın, dönemin şahinlerinden ve dar-
benin öncülerinden Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir ile sıkı ilişkilere 
sahip olması ve bizzat kendisine başarı madalyası vermesi, hem de ABD 
yönetiminin aynen önceki darbelerdeki yönetimler gibi 28 Şubat darbe-
sini önleyici bir politika izlememesi veya darbecilere karşı sert bir tutum 
takınmamış olması nedenleriyle, ABD’nin 28 Şubat darbesinden tamamen 
aklanması mümkün değildir.

ABD’nin 28 Şubat ve diğer askerî darbelere dönük tutumunun olumlu 
bir yönü de vardır ki, bu da tüm darbeler sonrasında Türkiye’nin tekrar 
çok partili demokratik döneme geçmesi yönünde baskı, yönlendirme ve 
katkılar yapmasıdır. 1997’den sonra çok çalkantılı ve kritik gelişmelerin et-
kisi altında devam eden Türkiye siyaseti, 2001 yılına gelindiğine hem eko-
nomik hem de siyasî olarak çökme noktasına geldi. 2001 yılında yaşanan 
büyük ekonomik kriz ve ardından çözülen Ecevit-Bahçeli-Yılmaz koalisyon 
hükümetinin doğurduğu siyasî kriz, Türkiye’yi 1980’den sonraki en tehli-
keli viraja sürükledi. 28 Şubat askerî darbesinin, bir yandan siyasal İslam’ı 
etkisizleştireyim derken Türkiye’nin ekonomik olarak çöküşüne ve Batıdan 
kopmasına kadar gidecek bir askerî diktatörlüğü doğurma tehlikesi içer-
mesi ve bunun ABD, Avrupa ve Batı ilişkilerine yapacağı olumsuz etkiler, 
diğer yandan siyasal İslamcıların farklı bir parti (AK Parti’yi) kurarak yeni 
bir siyasî hareket ve ideoloji üretmeleri, ABD ve AB’nin Türkiye’ye olan 
ilgisini demokratikleşmeyi de etkileyecek şekilde artırdı. Ancak bunların 
hiçbiri, ABD ve AB’nin Türkiye’deki yeni oluşuma ilgi göstermesi ve olum-
lu bakması için yeterli değildi; ta ki 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’ye yapılan 
terör saldırılarına kadar. 11 Eylül saldırıları, ABD iç ve dış politikasında 
ve İslam dünyasına yaklaşımında kesinlikle çok olumsuz sonuçlar doğur-
muştur; ancak Türkiye ve AK Parti bu gelişmeden yararlananlardan biri 
olmuştur.

11 Eylül olayı, ABD’nin dünya politikasında radikal değişiklikler yap-
tığı kadar Türkiye ile ilişkilerinde, Türkiye’nin uluslararası rolü ve konu-
munda, Türk demokrasisine ve siyasal İslam konusuna bakışında da köklü 
revizyonlara yol açtı. ABD’nin Türkiye politikasında ideolojik (kapitalizm 
versus komünizm) bir bakış yerine, kimlik (İslami radikalizm/terörizm 
versus ılımlı/demokratik İslam) yönünde bir değişiklik meydana gelmiş 
ve Türkiye’nin hem demokratikleşmesine hem de dış politika yönelimine 
dönük yeni bir politika izlemesini teşvik etmiştir. Bu değişiklikte iki fak-
tör rol oynamıştır: Birincisi, AK Parti’nin selefinden farklı bir ideolojiye 
sahip olması; yani dinî konulardaki hassasiyetini korurken aynı zamanda 
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Batılılaşma ve Türkiye’nin resmî devlet ideolojisi konusunda olumlu/ılımlı 
bir tavır sergilemesi, Türk dış politikasının temelleri olan NATO, AB, IMF, 
OECD gibi örgütlere üyelik konusunda itirazının olmamasıdır. İkincisi 
de, AK Parti’nin tam da bu özelliği nedeniyle, ABD’nin 11 Eylül sonrasın-
da Ortadoğu/İslam ülkelerindeki radikal (terörist) hareketlerle/ülkelerle 
mücadelesinde yeni tür bir müttefik olma potansiyeline sahip olmasıdır. 
Bazılarının oldukça pejoratif olarak kullandığı Büyük Ortadoğu Projesi’yle 
bölgenin yeniden imar ve inşa edilmesinde Türkiye ve ABD’nin işbirliği 
yapmasıdır. Elbette ki, Büyük Ortadoğu Projesini yeni emperyalizm ve 
kötülüklerin anası olarak görmek mümkün olduğu gibi, diğer bir açıdan 
bölgenin demokratik ve diplomatik yöntemlerle yeniden yapılandırılma-
sı için işbirliği süreci olarak görmek de mümkündür. Aslında her ikisi de 
doğrudur denilebilir: ABD’nin (Büyük) Ortadoğu politikası, Başkan (oğul) 
Bush döneminde emperyalizm projesi olarak, Başkan Obama döneminde 
ise daha çok demokratik dönüşüm projesi olarak (Arap Baharı’nın özünde 
olduğu gibi) uygulanmaya çalışıldı. Gerçekten, Başkan Bush ve Neoconlar, 
Büyük Ortadoğu Projesi’ni Amerikan emperyalizminin dünyayı ele geçir-
mesi, tek/ABD kutuplu bir düzen kurulması, özellikle İslam dünyasına dış 
askeri darbeler ve müdahaleler yoluyla çeki düzen verilmesi ve böylece 
Neoconların kendi ifadeleriyle, Filistin sorunundan İran sorununa, Rusya 
ve Çin tehdidinden AB’nin etkisizleştirilmesine kadar birçok sorunun çözü-
mü olarak tanımlamışlardır.7 Bu süreç sonunda İsrail’in bölgesel başat güç 
olarak tescil edildiği, bölge ülkelerindeki iktidarlara ABD’ye yakın yöne-
tim ve yöneticilerin yerleştirildiği, bölge dışı rakip güçlerin artık etkisinin 
kalmadığı, dünya enerji güvenliğinden ekonomisine kadar ABD’nin hege-
monyasının sağlandığı bir bölge ve dünya düzeni kurulacaktı. Neoconlar, 
bu projeyi gerçekleştirmek için önce Afganistan’ı işgal ettiler, daha son-
ra da dünyaya meydan okuyarak Irak’ı; ve eğer her şey planladıkları gibi 
gitseydi, Suriye, İran, Kuzey Kore ve diğer (kendi tanımlarıyla) ‘haydut 
devletler!’ deki rejimleri değiştirip dünya imparatorluğu kuracaklardı. Ve 
anlaşılan o ki, bu projeyi uygularken başta İngiltere, İspanya, İtalya gibi 
NATO güçleri yanında NATO üyesi Türkiye gibi bölge ülkelerinden de des-
tek almayı planlamışlardı. Bu projenin detayları bir tarafa, en önemli sonu-
cu Türkiye-ABD ilişkilerinde görüldü. Bush ve Neoconlar, 2002 sonunda 
Irak’ı işgal etmek için operasyona başladıklarında Türkiye’yi de yanlarında 
göreceklerini düşünüyor ya da planlıyorlardı. Muhtemelen AK Parti’nin 
ABD ile yeni/olumlu bir ilişki geliştirmesi arzusuna güvenip Türkiye üze-
rinden de cephe açarak Saddam Hüseyin’i devirecekler, Irak’ı yeniden ya-
pılandıracak ve hatta bunun sonunda bir Kürt devletinin kurulması için 
çalışacaklardı.

7  Örneğin, Robert Kagan, Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order, 
Alfred A.Knopf, New York 2003; Ramazan Gözen, “ABD’nin Irak Savaşı: Yeni Muhafazakâr / 
Demokratik Emperyalist Bir Proje”, Mehmet Şahin ve Mesut Taştekin (edit.), II. Körfez Savaşı, 
Platin Yayınları, Ankara 2006, s.29-66.
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1 Mart 2003 Tezkeresinin Reddi: Yol Kazası mı, 

Planlı Çarpışma mı?

Türkiye-ABD ilişkilerinin son dönemine damgasını vuran olay, Türkiye’nin 
ABD’nin Irak’ı işgali operasyonuna karşı tutumu ve bunun sonucunda or-
taya çıkan derin anlaşmazlıktır. Bu olay hakkında değerlendirme yapma-
dan önce, olayın ne olduğunu kısaca hatırlamak gerekir. Yukarıda belirtti-
ğim gibi, Bush ve Neoconlar, 11 Eylül sonrası Ortadoğu’ya yeni bir dizayn 
vermek için, zaten uzun zamandır kontrolleri altında tuttukları Saddam 
Hüseyin’i devirip yerine kendi kontrollerinde yeni bir Irak ve bunun üzeri-
ne yeni bir Ortadoğu inşa edeceklerdi. Böyle bir projenin başarılı olabilme-
si için Irak içinde ve bölgede müttefiklerinin olması gerekiyordu ki, elli yı-
lık müttefik Türkiye’nin yanlarında olacağını düşünüyorlardı. Neoconların 
Türkiye’den beklentisi, ABD askerî güçlerinin Irak’tan cephe açabilmesi 
için üslerini ve topraklarını kullanılmasına izin vermesiydi. Bu çerçevede 
ilk önce dönemin Başbakanı Ecevit’ten, ama Ecevit hükümeti aniden sona 
erince, yerine gelen AK Parti’den destek istediler. AK Parti hükümeti yü-
rütme organı olarak ABD’nin talebine olumlu baktı, ilk/ön adımları attı ve 
ilke olarak ABD’nin Irak operasyonuna katılmak için işbirliğine hazır oldu-
ğunu gösterdi. Ancak AK Parti/Türkiye bu işbirliği için bir şart ileri sürdü: 
Kuzey Irak’a geçecek ABD askerleri ile birlikte Türk askerlerinin de kuzey 
Irak’a girmesini ve olası bir PKK terörüne veya başka bir şekilde ortaya 
çıkacak güvenlik sorunlarına karşı operasyon yapma hakkını garanti altına 
almak istedi. Böylesi bir karşılıklılık ilkesini içeren hükümet tezkeresi, AK 
Parti’nin çoğunluğa sahip olduğu TBMM’ye sunuldu.

1 Mart 2003 tarihinde TBMM’de tartışılan ve oylanan AK Parti tezke-
resi, başta CHP milletvekilleri olmak üzere ama özellikle AK Parti millet-
vekillerinin de içinde olduğu aleyhte oylar ile reddedildi. Detaylarını başka 
bir yazımda tartıştığım8 1 Mart tezkere kararının reddedilmesi konusunda 
farklı tartışmalar yapılmış, çeşitli spekülasyonlar ve iddialar ortaya atıl-
mıştır. Genelde iddia edilen görüş, AK Parti’nin TBMM sürecini iyi yönet-
mediği için başarısızlığa uğradığı ve böylece Türkiye’nin Irak’tan dışlandığı 
şeklindedir. Ama benim görüşüme göre, 1 Mart kararının reddedilmesinin 
iki temel nedeni vardır: Birincisi, Türkiye ve ABD arasında yapılan diplo-
matik ve siyasî müzakerelerde tezkerenin ikinci ayağı, yani Türk askerinin 
Irak’a girmesi konusunda anlaşma sağlanamamıştır. Bunun temel nedeni 
de Irak yönetiminin ve bölgedeki Kürtlerin Türk askerinin Irak’a gelmesine 
karşı çıkmaları ve Kürtlerle işbirliği yaparak Saddam’ı düşürmeyi planla-
yan ABD’nin buna destek vermiş olmasıdır. İkincisi de, Türkiye ve AK Parti 
içindeki önemli sayıda muhalif kesimin (Milli Görüşçüler, solcular, ulusal-
cılar, hatta askerlerin) tezkerenin birinci ayağının, yani ABD askerlerinin 

8  Ramazan Gözen, “Causes and Consequences of Turkey’s Out-of-War Position in the Iraq War 
of 2003,” The Turkish Yearbook of International Relations, Vol.36, 2005, s.73-99.
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Türkiye üzerinden Irak’ta cephe açmasının sadece Irak’ın değil Türkiye’nin 
de işgali anlamına geleceğini ve bu sürecin sonunda Neoconların Kürt dev-
letini daha kolay kuracakları yönündeki endişeleridir. Sonuç olarak, 1 Mart 
tezkeresinin reddedilmesinin temel nedeni, Türkiye-ABD anlaşmazlığı ya 
da tarafları ikna eden uygun bir anlaşmanın sağlanamamış olmasıdır.

Bu anlaşmazlık, 1 Mart sonrası Türkiye-ABD ilişkilerini ve ittifak an-
layışını çok ciddi bir krize sürükledi: Bir yandan Neoconlar (örneğin Paul 
D. Wolfowitz) operasyona izin vermediği için Türkiye’yi tehdit ederken 
ve Irak’ta Türkiye aleyhine politikalar izlerken, Türkiye’de (her ne kadar 
ABD’yle ilişkilerini sürdürse ve hatta ABD’nin Irak’ı işgaline hava sahasını 
açarak dolaylı bir destek vermiş olsa da) ABD’nin Kürt/PKK kartına karşı 
giderek yükselen bir tepki (hatta Türkiye-ABD savaşı planlayanlar bile) or-
taya çıktı. Bu karşıtlık ve düşmanlık, Türkiye-ABD ilişkilerini o kadar kötü-
leştirdi ki, Türkiye’de yapılan kamuoyu yoklamalarında ABD’yi Türkiye’nin 
en büyük tehdidi olarak görenlerin oranı yüzde 95’lere çıktı. Burada temel 
sorun, Saddam’ın düşürülmesi veya Irak’ın kaosa girmesinden daha çok, 
Irak Kürt yönetiminin güçlenmesi ve PKK’nin terör saldırılarının artmış 
olmasıydı. Ama işin aslı şu ki, ABD’nin Irak işgalinin Neoconların bekle-
diği yönde sonuçlar vermemiş olması, PKK’nın etkisinin giderek artma-
sı ve ABD’nin Irak’taki konumunun giderek zayıflaması sonucunda artan 
kaos ve istikrarsızlıktan en çok etkilenen ülke Türkiye olmuştur. Diğer bir 
ifadeyle, Neoconların Irak operasyonu hem ABD’yi hem Türkiye’yi çok 
olumsuz etkilemişti. Ne Neoconlar planlarını yerine getirmekte başarılı 
olabilmişlerdi ne de Türkiye kaosa girmiş olan Irak’tan huzur ve güvenlik 
bulabilmişti.

Bu minvaldeki Türkiye, Neoconların Irak macerasına ve bunun olum-
suz sonuçlarına karşı iç ve dış politikada ciddi/köklü dönüşümler içine gir-
di ki, bunların her biri ABD ile ilişkilere yansımıştır: Öncelikle dış politika-
da; Türkiye, AB ile işbirliğini artırıp Kopenhag Kriterleri konusunda büyük 
adımlar atarak tam üyelik müzakerelerini başlattı. İktidar tecrübesi olma-
yan AK Parti hükümeti, hem Neoconlarla mücadelesinde hem de içerideki 
askerî muhaliflere/ulusalcılara karşı ve hatta kanaatimce ekonomik kriz-
den çıkma konusunda, AB’nin Türkiye’yle üyelik lehindeki adımlarından 
çok büyük kazanç sağlamıştır. AK Parti, hem Neconlara hem de ülkedeki 
güçlü muhaliflere karşı meşruiyetini artırmak için AB’nin desteğini almış, 
ekonomik bir krize girmekten böylece kurtulmuştur. Özellikle ABD’nin 
Irak’ı işgaline karşı olan J.Chirac Fransası ve G.Schröder Almanyası, AK 
Parti’nin girişimlerine ve Türkiye’nin üyelik sürecine tam destek vererek, 
olası bir Neocon ABD’sinin saldırısına karşı gayri resmi bir ittifak kurmuş-
lardır. Özellikle TBMM’nin 1 Mart kararı, AB ülkelerinde sadece demokra-
tik bir hamle olarak görülmemiş, aynı zamanda ABD emperyalizmine karşı 
sıkı bir duruş olarak algılanmıştır. Bu sayede AB, demokrasi yolundaki, 



22

Ramazan GÖZEN
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 K
ış

 2
01

7 
/ 

19
: 9

-3
4

anti-emperyalist ve sivil Türkiye’yi üye yapmaya karar vermiştir.9

Türkiye’nin 1 Mart demokrasi hamlesi, Ortadoğu ve İslam ülkelerin-
deki sivil halkların da büyük desteğini almıştır. 3 Ekim 2005 tarihinde 
Brüksel’de Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin başladığı toplantıya 
yüzlerce Ortadoğulu gazeteci de katılmış, Avrupalı ve Türkiyeli gazeteci-
lerle birlikte bu ânı, ülkelerine aktarmışlardır. Dolayısıyla Türk dış poli-
tikasının Neocon emperyalizmine karşı tavrı, sivil-demokrat AB ve İslam 
ülkelerinin kamuoylarından çok büyük bir destek almıştı ki, bu gelişme, 
hiç sürpriz olmayan bir şekilde, Türkiye’deki askerî muhaliflerin ve ulusal-
cıların hiç hoşuna gitmemişti. AK Parti’nin iktidara gelmesini zaten eleş-
tirmekte olan muhalifler; sadece ideolojilerine muhalif olduğu için değil, 
aynı zamanda AK Parti’nin AB’ye üye olmasına tepki duydukları, 1 Mart’a 
rağmen kuzey Irak’a askerî yardım göndermediği, AK Parti hükümetinin 
Irak’taki Türk askerinin kafasına ABD askerleri tarafından çuval geçirile-
rek tutuklanmasına engel olamadığı ve ABD’ye yeterince karşı duramadığı 
için, AK Parti’yi askerî bir darbe ile devirme düşünceleri dillendirilmeye 
başlamıştır.

Bu noktadan, yani yaklaşık 2005-6 yıllarından itibaren Türkiye-ABD 
ilişkilerinde yeni bir dinamizm gelişti: Bir yandan ABD’nin Irak’ta başarı-
sız olması ve konumunun daha kötüye gitmesi, diğer yandan Türkiye’deki 
AK Parti karşıtı anti demokratik gelişmeler, Türkiye-ABD ilişkilerinde 
yakınlaşmaya yol açtı. Bu bağlamda iki önemli belgeden bahsetmek ge-
rekir: Birincisi, ABD’li ünlü akademisyen ve danışman Richard N. Haass, 
Foreign Affairs dergisinde yazdığı “Yeni Ortadoğu” (2006) başlıklı maka-
lesinde ABD’nin Irak’ta kontrolü kaybettiğini ve artık istikrarsız bir bölge 
ortaya çıktığını iddia etti.10 Yani ABD yönetimine yeni bir bakış açısı geliş-
tirmesini tavsiye ediyordu. Hemen hemen aynı zamanda ABD’li iki kıdem-
li siyasetçinin, eski dışişleri bakanlarından Cumhuriyetçi James Baker ve 
kıdemli Demokrat Senator Lee H. Hamilton’un hazırladıkları ve Başkan 
Bush’a sundukları Baker-Hamilton Raporu da denilen Irak Çalışma Grubu 
Raporu (Aralık 2006) geldi.11 Baker-Hamilton Raporu, özetle ABD’nin 
Irak’ta yeni bir strateji geliştirmesi gerektiğini, bunun için Irak’ın toprak 
bütünlüğünü sağlayacak yönde adımlar atmasının kaçınılmaz olduğu-
nu, bu konuda başarılı olmak için en çok güvendiği müttefikleriyle, yani 
Türkiye ile işbirliği geliştirmesinin yararlı olacağını tavsiye etti. Kısacası, 
Neoconların Irak projesi (en azından o dönemde) çökmüştü ve Irak’ta ve 

9 Bkz.: Ramazan Gözen, “Türkiye-AB Yakınlaşması: 1999 Helsinki Zirvesinden 2003 Irak 
Savaşına Stratejik Algılamalarda Dönüşüm Süreci”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 3, Sayı 10, Yaz 
2006, s.115-146.

10  Richard N. Haass, “The New Middle East”, Foreign Affairs, November/December 2006.
11 The Iraqi Study Group Report, Aralık 2006, http://www.usip.org/isg/iraq_study_group_

report/report/1206/iraq_study_group_report.pdf, (erişim: 20.12.2016)
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bölgede yeni bir düzen kurmak için Türkiye ile işbirliğine gidilmesinin ge-
rektiği ortaya çıkmıştı. Bu arada, Türkiye’de bir yandan artan terör saldırı-
ları diğer yandan da Cumhuriyet mitingleri ve 27 Nisan 2007 e-muhtırası 
ile ayyuka çıkan bir askerî muhalefet yükselmiş ve AK Parti’nin kapatılma-
sı için dava açılmıştı. Kısacası, Türkiye’de demokratikleşme süreci yeniden 
askerî darbe kıskacına girmişti ve daha önceki darbelerde ABD ve NATO 
müttefiklerinin etkisini dikkate aldığımızda, ABD’nin rolü ve tavrı çok kri-
tik önem kazanmıştı.

İşte bu atmosferde, 21 Ekim 2007 tarihinde Dağlıca’da yapılan Irak 
kaynaklı PKK terör saldırısında çok sayıda askerin şehit olması sonra-
sında, Türkiye-ABD ilişkilerinin yönünü değiştiren 5 Kasım 2007 tarihli 
Erdoğan-Bush Oval Ofis görüşmesi yapıldı ve bu görüşmede Türkiye-ABD 
İstihbarat Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın öncelikli amacı PKK’ya 
karşı işbirliği idi; ama anlaşma genel olarak iki ülkenin Irak’ın toprak bü-
tünlüğünü sağlamak ve yeniden yapılandırmak üzere yeni bir işbirliğini 
başlatan hamle oldu. Bu, Baker-Hamilton raporunun tavsiyesine de uy-
gun bir gelişme idi. Ancak bu anlaşmanın uygulanması, artık topal ördek 
konumunda olan Bush yönetimi döneminde başlamış olsa da, esasen onu 
izleyen Başkan Obama yönetimi döneminde ama çok daha güçlü ve farklı 
bir felsefe çerçevesinde yapılacaktı.  

Obama Yönetimi ve Ak Parti’nin Örtüşen “Değişim” İdealleri: 
Model Ortaklık

Obama’nın ABD başkanlığına seçilmesi, ABD siyaseti açısından bir ilk olma 
özelliğini taşır. Siyahî ve Müslüman kökenli biri olan Obama, “değişim” 
sloganıyla başkanlık seçimlerini kazanmıştır. Obama’nın “değişim” ile kast 
ettikleri elbette ki sadece ABD iç politikasını değil dış politikasını da kap-
sıyordu. İç politikada değişim boyutları bir yana, Obama’nın dış politikada 
değişim ile kast ettiği şey, çok açıktı ki, öncelikli olan Bush ve Neoconların 
yıkım getiren dış politika felsefesini ve uygulamalarını değiştirmek ve 
farklı bir dış politika izlemekti. Obama’nın dış politikada değişim ile kast 
ettikleri iki noktada özetlenebilir: Birincisi, felsefi açıdan; Neoconlardan 
farklı olarak, sivil, çok taraflı, diplomasiyi ve diyalogu önceleyen, sorun-
ların müzakereci çözümüne önem veren ve kabaca liberal olarak tanım-
layabileceğimiz bir dış politika. İkincisi, pratik açıdan; ABD’nin Irak ve 
Afganistan başta olmak üzere dünyaya yayılmış askerî gücünü mümkün 
olduğunca geriye çekmek ve buralarda barışçı bir çözüm sağlamaktı. Daha 
somut bakacak olursak, Obama’nın en çok önem verdiği ve yoğunlaştığı 
konu, doğal olarak Ortadoğu idi ki; geriye dönüp baktığımızda (Obama’nın 
başkanlığının artık sona erdiği bugünlerde) üç hedefinin olduğu söylene-
bilir: İran’ın nükleer silah sorununu çözerek uluslararası sisteme entegre 
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olmasını sağlanmak; Ortadoğu’nun yüz yıllık diktatörlükler düzenini de-
mokratik bir süreçle değiştirerek yeni bir düzen oluşturmak ve müzmin 
sorun olan Filistin sorununu “iki devletli çözüm” formülü ile çözmek. 

Obama’nın Ortadoğu’da değişim politikası Baker-Hamilton Raporunun 
önerileriyle uyumlu idi; dolayısıyla Türkiye’yi merkezi bir konuma koyması 
sürpriz değildi. Obama başkanlık görevini aldıktan sonraki yaptığı yurtdışı 
gezilerinden ilkini Türkiye’ye diğerini de Mısır’a yaptı. Bu iki ziyarette ve 
ziyaretleri boyunca TBMM’de ve Kahire Üniversitesinde yaptığı konuşma-
larda, Obama’nın Ortadoğu politikasının ipuçları güçlü şekilde mevcuttur. 
Obama, hem Ankara’da hem Kahire’de, Ortadoğu ülkelerinde demokrasi-
nin dönüştürme gücünden bahsetmiş ve bu ülkeleri cesaretli olmaya teşvik 
etmiştir. Bunun gerçekleşmesi için ABD ve bölge ülkelerinin geçmişteki 
hataları unutup yeni bir sayfa açmaları gerektiğini belirtmiştir.12 Obama, 
bu düşüncelerini gerçekleştirmek için zamana yaymadı; daha TBMM ko-
nuşması ve Ankara görüşmeleri sırasında Türkiye ve ABD’nin Model Ortak 
olduklarını ilan etmiş ve tüm milletvekilleri de kendisini ayakta alkışla-
mışlardı.

Obama’nın Ankara’dan ayrılmasından hemen sonra Model Ortaklığın 
ilk hamleleri hızla geldi. İlk adım olarak, Dışişleri Bakanlığı’na Ahmet 
Davutoğlu atandı; ikinci adım olarak da Türk dış politikasında daha sonra 
“komşularla sıfır sorun politikası” olarak meşhur olan bir dönem başladı 
ki, bunun ilk ve en büyük hamlesi, Türk dış politikasında “barış açılımları” 
oldu. Bu andan itibaren Türkiye ve ABD, Ortadoğu ve diğer yakın bölgeler-
de on yıllardır çözülemeyen sorunlara diplomatik ve siyasi çözümler bul-
mak için radikal adımlar atmaya başladılar. Bunlardan en önemlileri şun-
lar idi: İran’ın nükleer silah programı sorununun çözülmesi için arabulucu 
diplomasinin güçlendirilmesi; Irak’ın toprak bütünlüğü içinde yeniden 
yapılandırılması; İsrail ile Suriye arasında barış anlaşmasının sağlanması; 
Filistin’de iki devletli çözüm formülünün uygulanması; Ermeni sorunu-
nun çözülerek Kafkaslar’da barış ve güvenliğin sağlanması; Kürt sorununa 
barışçı bir çözüm bulmak için çözüm sürecinin başlatılması; Kıbrıs soru-
nuna barışçı bir çözüm için müzakerelerin güçlendirilmesi; Afganistan ve 
Pakistan’ın karşılaştığı sorunlara çözüm bulunması; nihayet Balkanlar’da 
barış ve istikrarın geliştirilmesi.13 Bu süreç kısmen başarılı sonuçlar verir-
ken, kısmen tamamlanamamış bir girişimler listesi olarak kalmıştır. 2009-
10 yılında olağanüstü bir performansta yürütülen Türkiye ve ABD ilişkileri, 

12  Ramazan Gözen, “Arap Baharı Girdabında Eski ve Yeni Ortadoğu Dinamikleri”, II. Uluslararası 
Ortadoğu Sempozyumu, Kırıkkale Üniversitesi, 04-07 Mayıs 2016.  Tam metin adresi: http://
ods2016.org/index.php/bildiriler/ (erişim: 20.12.2016)

13  Ramazan Gözen, “Türkiye’nin ABD Politikası 2010”, Burhanettin Duran ve Kemal İnat (edit.), 
Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, SETA Yayınları, Ankara 2011, s.265-299; ve Ramazan Gözen, 
“Türkiye’nin ABD Politikası 2011: Eşgüdüm ve Restorasyon Süreci”, Burhanettin Duran ve 
Kemal İnat (edit.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, SETA Yayınları, Ankara 2012.
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özellikle Obama ve Erdoğan’ın çok yoğun görüşme trafiği ve sürekli temas 
içinde olmalarını sağladı. Türkiye’nin/Davutoğlu’nun “komşularla sıfır so-
run idealizmi” ile ABD’nin/Obama’nın “değişim idealizmi” Ortadoğu’da ve 
diğer bölgelerde barış ve güvenliği sağlama ihtimalini içinde barındırıyor-
du.

Ancak bu idealizm, iki kaynaktan yükselen reel politik muhalefet sonu-
cunda planlanan sonuçları en azından beklenen hızda vermedi: Birincisi, 
özellikle ABD’deki Yahudi lobisi ve kalemleri, Türkiye ve Obama’nın dip-
lomatik hamlelerini İsrail’in güvenliği açısından tehlikeli buldukları için, 
Türkiye’nin eksen kayması içinde olduğu şeklinde propaganda yaptı-
lar. Mavi Marmara olayı, Türkiye’nin İran ve Hamas ile yakınlaşması ve 
İsrail’in Gazze saldırısına gösterilen tepkiler, Türkiye ve Obama yönetimi 
üzerinde baskıları artırdı. İkincisi de, özellikle Ermenistan ve arkasındaki 
Rusya gibi bölgesel güçler ile bölgedeki statükocular, ABD ve Türkiye’nin 
bölgedeki dengeleri değiştirme ihtimalinden endişe duydukları için açı-
lım politikalarına destek vermediler. Bu engellerin bir kısmı da, özellikle 
Ermenistan açılımı nedeniyle Türkiye’nin kendi içindeki ve en yakın dostu 
Azerbaycan’daki statükoculardan gelmiştir.14

ABD-Türkiye Model Ortaklığı neredeyse sona etmekteydi ki, 2010 yı-
lının sonunda meydana gelen iki gelişme, Türkiye-ABD ilişkilerine yeni 
bir dinamizm kazandırdı ve Model Ortaklığa yeni can suyu sağladı: Önce 
19-20 Kasım’da NATO Lizbon Zirvesi’nde kabul edilen, Füze Savunma 
Sistemi’nin bir bölümünün Türkiye’ye yerleştirilmesi kararı ve Türkiye’nin 
de buna destek vermesi; ve hemen ardından Tunus’ta başlayan Yasemin 
Devriminin hızlı bir şekilde Arap Baharı demokratikleşme sürecini başlat-
masıdır. Bu iki gelişme tesadüf mü yoksa planlı mı bilinmez; ama Türkiye-
ABD ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasına neden oldular. Bir yandan 
Türkiye-ABD Model Ortaklığını zirveye çıkaracak adımlar ve ihtimaller 
ortaya çıkarırken, diğer yandan Türkiye ve ABD’yi birbirini tehdit olarak 
görmelerine kadar gidecek bir sürecin (özellikle Suriye bağlamında) geliş-
mesine yol açtı.

Arap Baharı: Türkiye-ABD İttifakının Fiyaskosu

Arap Baharı üzerine yazılacak her şey, hâlâ gözlemlerimiz ve yorumlarımız 
etrafındaki spekülasyonlar düzeyinde kalacaktır. Güncel olaylarla ilgili ke-
sin hükümler vermek elbette çok zordur; ama özellikle bazı olayların ne-
denlerini ve etmenlerini ortaya koymak hem çok zor hem de çok risklidir. 

14 Ramazan Gözen, “Türkiye’nin ABD Politikası: Stratejik Konsensüs, Taktiksel Ayrışma”, 
Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Ufuk Ulutaş (edit.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2012, SETA 
Yayınları, Ankara 2013, s.297-336.
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Arap Baharı’nın başlangıç, gelişim ve çöküş nedenleri de bu kapsamdaki 
spekülasyonlardandır. Dolayısıyla burada öne süreceğim iddialar, kısmen 
konuya ve alana ait temel bilgilerime kısmen de gözlemlerime dayalı çıkar-
samalarım ve görüşlerimdir.

Arap Baharı’nın rastgele ortaya çıkmış spontane gelişmelerden iba-
ret olmadığını, bilakis Obama’nın genel dış politika felsefesinin ve bizzat 
Ankara ve Mısır konuşmalarında ortaya koyduğu düşüncelerinin yerel/
bölgesel aktörler ve destekçileri tarafından bilinçli bir şekilde uygulamaya 
konulması sonucu oluştuğunu düşünüyorum.15 Arap Baharı, Obama ve yö-
netiminin tetiklemesi ile başlamış ve desteklemesi ile gelişmiştir. Obama, 
Tunus ve özellikle Mısır, Libya ve Suriye’deki sivil direnişe açık ve güçlü 
bir destek vermiş, diktatörlüklerin yerine demokratik tercihlerin geçmesi 
için aktif rol oynamıştır. Obama’nın Arap Baharına dönük temel felsefesi, 
ilgili ülkelerde sivil-içsel-demokratik-barışçı-tedrici-uzlaşmacı toplumsal 
hareketler yoluyla iktidar dönüşümlerinin gerçekleşmesini amaçlıyordu. 
Yüz yıllık Ortadoğu diktatörlüklerinin demokratik hareketler yoluyla “de-
ğişimini” öngörüyordu.

Obama, bu sürecin başarılı olabilmesi için bu ülkelere model ya da 
kılavuz olacak bir örnek olarak Türkiye’yi tercih etmiştir. Bu amaçla, 
Obama ve Erdoğan yanında resmi ve gayri resmi yöneticiler arasında Arap 
Baharı’nın ilk gününden itibaren çok sıkı görüşme trafiği gelişti. Obama 
yönetimi, Obama’ya yakın sivil toplum örgütleri ve memurları, Arap 
Baharı’nın başarıyla gelişmesi için Türkiye’nin öncü/örnek kuvvet olarak 
rol oynamasını ve Türkiye’nin sürece katılmasını desteklediler. Bunun ne-
deni, sadece Türkiye’nin bölgedeki ABD ve NATO müttefiki tek Müslüman 
ülke olması değil, aynı zamanda Türkiye’nin AK Parti aracılığıyla tecrübe 
ettiği demokratik dönüşümün nispeten önemli başarılar kaydetmiş olma-
sıydı. Belki biraz abartı olacak ama Obama yönetiminin, aynen Baker-
Hamilton Raporunda belirtildiği gibi, bölgedeki dönüşümlerde dayanıp 
güvenebileceği başka bir demokratik tecrübe yoktu. (İsrail’in model ola-
mayacağını belirtmeye bile gerek yok). Özellikle AK Parti’nin 2002-2010 
döneminde izlediği AB ile üyelik sürecinden komşularla sıfır sorun ide-
aline kadar gösterdiği barışçı, sivil demokratik ve arabulucu dış politika 
performansı, Obama felsefesi ile büyük bir uyum içindeydi. Dolayısıyla 
Obama’nın TBMM konuşmasında yaptığı Model Ortaklık önerisi, tam da 
Arap Baharı’nın ruhunu ve amacını yansıtıyordu aslında. Türkiye ve ABD, 
NATO müttefikleri olarak Ortadoğu’da demokratikleşme için işbirliği ya-
pacaklardı. İlk aşaması bölgesel açılımlar ile (2009-2010 arasında) uygu-
lanan Model Ortaklık, 2011’den itibaren Arap Baharı sürecinde de uygula-
nacaktı. Plan ve vizyon buydu.

15  Ramazan Gözen, “Arap Baharı Girdabında Eski ve Yeni Ortadoğu Dinamikleri”, II. Uluslararası 
Ortadoğu Sempozyumu, Kırıkkale Üniversitesi, 04-07 Mayıs 2016.  Tam metin adresi: http://
ods2016.org/index.php/bildiriler/ (erişim: 20.12.2016)
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Model Ortaklık felsefesinin, özellikle Mısır’da Muhammed Mursi’nin 
seçilmesi sürecinde ve bir yıllık iktidar döneminde nispeten/kısmen başa-
rıyla uygulamaya konulduğunu söyleyebiliriz. Esasında Mursi’nin seçimle 
iktidara gelmesi kolay olmamış, Müslüman Kardeşler imajı ve tecrübe-
si nedeniyle özellikle Yahudi lobisi ve Suudi Arabistan gibi statükocular 
tarafından buna engel olunmaya çalışılmıştı. Ancak Obama, nüfuzunu 
kullanarak bu engeli aşmış ve Mursi’nin Erdoğan’ın kılavuzluğunda ikti-
dara gelmesi ve demokratikleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol 
oynamıştır. Mursi 2012-2013 arasındaki iktidar süresince birçok engel ve 
sorunlarla karşılaşmış olmasına rağmen, Obama ve Erdoğan’ın desteğiy-
le ayakta kalmayı başarmıştır. Obama ve Erdoğan, Türkiye’nin Mursi’ye 
siyasî, ekonomik, mali ve diğer pek çok açıdan destek vermesi için çok bü-
yük gayret göstermişlerdir. Aslında tüm Arap Baharı’nın kilit noktası Mısır 
olduğu için, iki lider ve ülke, Mısır’da başarılı bir demokratik performans 
için güçlü bir işbirliği yapmışlardır. Bu işbirliği sürecinin ruhunda az önce 
belirttiğim gibi sivil-iç-demokratik dönüşüm sürecinin devam ettirilmesi 
anlayışı vardı. Arap Baharı’nın öncelikle Mısır’da, daha sonra Libya’da, 
Suriye’de, Yemen’de ve diğer bölge ülkelerinde başarılı olabilmesi için bu 
anlayışın devam ettirilmesi bekleniyor ya da gerekiyordu.

Ancak öyle olmadı; Arap Baharı süreci, Obama’nın felsefesine ve Model 
Ortaklık anlayışına uygun bir şekilde devam etmedi: Önce Libya’da daha 
sonra da Mısır’da, Suriye’de ve Yemen’de bu özelliğini kaybedip, 20. yüzyıl 
klasiğinden öte bir Ortadoğu çatışmasına dönüştü. Diğer bir ifadeyle, Arap 
Baharı, sivil-iç-demokratik-barışçı-tedrici-reformist bir süreç olmaktan 
çıkıp, aynen geçen yüzyıldakine benzer bir şekilde ve hatta daha da kö-
tüleşerek militarist emperyalist bir güç mücadelesine dönüştü. Öncelikle 
Libya’da, BM Güvenlik Konseyi’nin 1970 ve 1973 sayılı kararları hilafına 
hareket eden İngiltere, Fransa, İtalya’nın başlattığı, daha sonra Dışişleri 
Bakanı Clinton’un ifadesiyle “geriden öncülük etme (leading from behind)” 
stratejisiyle ABD’nin, NATO’nun ve Türkiye’nin katıldığı ve uluslararası 
hukuk açısından yasallığı çok tartışmalı dış askeri operasyon gerçekleşti.16 
Başkan Obama’nın bu askerî operasyonda açık ve öncü bir rol oynamadığı 
bilinmekle birlikte, “geriden öncülük etme” kararının alınması ve uygu-
lanması sürecinde ne kadar etkili olduğu tartışmalıdır. Ancak Obama’nın 
NATO müttefiklerinin ve Clinton’un desteklediği bir Batı operasyonuna 
itiraz etmek ya da karşı gelmek gibi bir gücünün veya lüksünün bulun-
madığı da not edilmelidir. Zira Libya operasyonunun daha çok Dışişleri 
Bakanı Clinton’un tercihi ve en nihayetinde fiyaskosu olduğu konusundaki 
görüşler daha yaygındır ve bu görüşler 2016 başkanlık seçimi sürecinde 

16 Örneğin, Ryan Lizza, “Leading from behind”, The New Yorker, 26 April 2011, http://www.
newyorker.com/news/news-desk/leading-from-behind, (erişim: 20.12.2016); ve “The Libya 
Gamble: Inside Hillary Clinton’s Push for War & Making of a Filed State”, https://www.
democracynow.org/2016/3/3/the_libya_gamble_inside_hillary_clinton (erişim: 20.12.2016)
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de sık sık dile getirilmiştir17; ve hatta bu seçimi kaybetmesinde Bingazi’de 
ABD’nin büyükelçisinin öldürülmesini de kapsayan Libya fiyaskosunun et-
kili olduğu söylenebilir. Dahası, Libya operasyonunun, ilerleyen dönemde 
Arap Baharı’nın diğer ülkelerindeki gelişmeleri de zehirlediğini iddia ede-
biliriz.

AK Parti hükümeti (özellikle dönemin Başbakanı Erdoğan), Libya’da 
herhangi bir dış/NATO askerî operasyonuna karşı olduğunu ilan etmesine 
rağmen18, operasyon başladıktan hemen sonra bu politikasını değiştirerek 
lojistik ve siyasî destek verdi. Bu süreçte Erdoğan ile Obama’nın sık sık te-
lefon görüşmeleri yaparak NATO’nun İzmir merkezini harekete geçirdikle-
ri, Türk deniz kuvvetlerinin Libya’daki Türk ve diğer yabancı işçilerin tahli-
yesine katıldığı, ancak hiçbir Türk kuvvetinin Libya’nın bombalanmasında 
yer almadığı not edilmelidir. Bu durum elbette ki Obama ve Erdoğan iliş-
kisini daha da güçlendirdi ancak Model Ortaklığın geleceği açısından aynı 
şeyi söylemek mümkün değildi. Çünkü Libya operasyonu, Arap Baharı’nın 
Mısır ve Suriye duraklarının daha da karmaşıklaşmasına yol açtı. Libya 
operasyonu ile başlayan anti demokratik dış-askerî müdahale yöntemi, 
hızla Mısır’a ve özellikle Suriye’ye sıçrayarak, Rusya ve Çin’in de sürece 
dâhil olmasıyla, Arap Baharı sürecinin kaosa girmesine ve aynı zamanda 
Obama’nın felsefesine ve Model Ortaklığın ruhuna aykırı bir şekilde geliş-
mesine neden oldu. 

Obama ve Erdoğan, Model Ortaklık çerçevesinde, Mısır ve Libya’dan 
sonra Suriye’de de demokratik dönüşüme uygun bir şekilde Esad’ın dü-
şürülmesi konusunda konsensüs içindeydiler. Obama ve Erdoğan (tabi ki, 
Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve Gül’den en düşük düzeydeki AK Partiliye ka-
dar herkes) “ılımlı muhaliflerin” Esad’ı devirmesi konusunda ortak hare-
ket ettiler; onlara siyasi, diplomatik, mali ve hatta askeri yardım yaptılar. 
Ancak Suriye sorunu, Mısır ve Libya örneğine hiç benzemediği gibi, bekle-
nenin çok ötesinde bir kaosa dönüştü. Türkiye, ABD ve diğer müttefikleri-
nin ortak operasyonları Esad’ı düşüremediği gibi, Rusya, İran ve Hizbullah 
gibi karşı güçler yanında dünyanın değişik ülkelerinden gelen cihatçıların 
(IŞİD, Nursa, Ahrar-u Şam vd.) katılımıyla Suriye iç savaşının derinleş-
mesine neden oldular. Daha da önemlisi, Suriye iç savaşı sadece Rusya ve 
İran’ın da dâhil olduğu bir emperyalist mücadeleye değil, aynı zamanda 
Suriye dışından on binlerce yabancı savaşçısının dâhil olduğu vekâletler 
savaşına dönüştü. İşte bu noktada Erdoğan ile Obama’nın arası açılmaya 
başladı. 

17  “The Libya Gamble: Inside Hillary Clinton’s Push for War & Making of a Filed State”. a.g.e.
18  “Başbakan Erdoğan, “NATO’nun Libya’da ne işi var?”, 28 Şubat 2011, http://www.ntv.com.tr/

turkiye/natonun-libyada-ne-isi-var,6VO1xU5PmkGhAGJtyRD3qA (erişim: 20.12.2016)
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Erdoğan-Obama anlaşmasının/konsensüsünün yıkılmasına yol açan, 
böylece Türkiye ve ABD’yi Arap Baharı sürecinde karşı karşıya getiren bir 
dizi gelişme olmuştur:  Birincisi, Suriye’deki dönüşümün sivil-demokratik 
boyutunun yok olması ve onun yerine militarist-emperyalist boyutunun 
öne çıkmasıdır. Suriye’de beklenen/planlanan dönüşüm gerçekleşmeyin-
ce, Suriye dışından akın eden cihatçıların silahlanarak iç savaşı derinleş-
tirmeleri Arap Baharı sürecini kontrolden çıkarmış ve “Arap Kışı”na dö-
nüşmesine yol açmıştır. Özellikle IŞİD, Nusra ve diğer militarist İslamcı 
militanların Arap, Avrupa, Rusya, hatta ABD topraklarından Suriye’ye ak-
maları, Suriye’deki ılımlı muhalefetin meşru mücadelesini tahrip etmiştir. 
Böylece, Model Ortaklık felsefesi, ABD ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
faaliyetler sonucunda darbe yemiş, tahrip olmuş ve en nihayetinde nere-
deyse sone ermiştir. Bunun sonucunda sadece Arap Baharı süreci değil 
Türkiye-ABD (Obama-Erdoğan) konsensüsü de çıkmaza girmiştir. İki li-
der arasında Esad’ın düşürülmesi konusundaki stratejik konsensüs yerine, 
düşürme operasyonlarının yöntemi konusunda taktiksel anlamda ciddi 
bir ayrışma ve çatışma ortaya çıkmıştır. Hele Obama’nın Suriye rejiminin 
kimyasal silah kullanmasına rağmen, Esad yönetimine karşı (Rusya ve 
İran faktörü nedeniyle) askerî karşılık vermemesi, Erdoğan’ın Obama’ya 
tepkisini ve kızgınlığını artırmıştır.

Erdoğan ve Obama’nın arasını açan ikinci gelişme, Mısır’da Mursi’nin 
düşürülmesi ve Sis’nin iktidara gelmesidir. Türkiye’nin Mursi ve Mısır’la 
ilişkilerinin ne kadar sağlıklı ve başarılı bir şekilde geliştiği ayrı bir tartış-
ma konusu; ancak Mursi’nin, Genelkurmay Başkanı Sisi tarafından askerî 
darbe ile düşürülmesi, tutuklanması ve binlerce Müslüman Kardeşler üye-
sinin katledilmesi veya mahkûm edilmesi, Türkiye-ABD ilişkilerine büyük 
bir darbe vurdu. Askerî darbenin Suudi Arabistan, İsrail ve Yahudi lobi-
si tarafından desteklenmiş olması yanında Başkan Obama tarafından da 
onaylanması, en azından karşı çıkılmaması, Türkiye’de Obama konusun-
da çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. AK Parti hükümetinin ve özellik-
le Başbakan/Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sisi’yi diplomatik olarak tanı-
maması, Mursi’ye desteğini devam ettirmesi ve Sisi’yi destekleyen Batılı 
ülkeleri ve ABD’yi şiddetle eleştirmesi, aşamalı bir şekilde Erdoğan ve 
Obama’nın arasını daha çok açtı.

Üçüncüsü, Obama’nın İran ile (P5+1 kapsamında) nükleer anlaşmayı 
imzalamasına Yahudi lobisinin de katkısıyla İsrail-Suudi Arabistan işbir-
liğinin karşı çıkması ve Türkiye’nin de (özellikle Suriye ve PYD/PKK ge-
lişmeleri nedeniyle) bu sürece dâhil olmasıdır. Her ne kadar Türkiye nük-
leer anlaşmayı resmen ve siyasi olarak desteklemiş olsa da, İran’ın Irak’ta 
Abadi ve Suriye’de Esad yanlısı politikası ve sonuçları itibarıyla anlaşma-
yı endişeyle karşıladığını kabul etmek gerekir. Diğer yandan, Türkiye’nin 
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Suudi Arabistan ve Katar ile yaptığı Esad karşıtı işbirliğinin de Türkiye-
İran ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirtmek gerekir.

Dördüncüsü ve en önemlisi, Obama ve ABD’nin IŞİD ile mücadele stra-
tejisi çerçevesinde PYD ile işbirliği yapmasının, Türkiye’nin güvenlik ve 
toprak bütünlüğü endişeleri nedeniyle Türkiye-ABD ilişkilerini artık çatış-
ma noktasına getirmiş olmasıdır. Obama’nın, IŞİD ile mücadele ettiğini 
iddia ettiği PYD’ye askerî ve siyasî destek vermesi, Türkiye’nin büyük tep-
kisini çekmiş, hatta Türkiye ile ABD’yi karşı karşıya getirmiştir. Bu durum, 
Türkiye-ABD asimetrik ittifakını tarihinin en gergin düzeyine sürüklemiş, 
Türkiye’nin NATO üyeliğinin bile tartışıldığı biri süreci başlatmıştır.  Bu 
süreç, tarafların Kürt sorunu, özellikle Suriye’deki ve Türkiye’deki PKK-
Kürt sorununa çözüm konusunda tamamen farklılaştıkları ve çatıştıkları 
bir durumdur aslında. 1991’den ve hatta 1970’lerden beri sık sık gündeme 
gelen ABD’nin Kürt kartı ve PKK ve ayrılıkçı Kürtlere destek verdiği yö-
nündeki spekülasyonlar, IŞİD bağlamında da olsa, 2014’den beri somut 
bir şekilde PYD’ye verdiği destek ile ayyuka çıktı. Bu nokta, Türkiye-ABD 
ittifakının en derin asimetrik sorunlarından biri olarak tarihe geçmektedir. 

İlişkilerin bu noktaya gelmesinde, hem Erdoğan-Obama hem de 
Türkiye-ABD ilişkilerinin krize girmesinde çok kritik bir girdinin/faktö-
rün etkili olduğunu düşünüyorum. Bu girdi/faktör, özellikle Suriye’nin iç 
savaşa sürüklenmesinde ve İran’ın nükleer programına muhalefet konu-
larında rol oynadığını düşündüğüm Neoconlar meselesidir. Kanaatimce; 
Neoconlar, Mısır’da Mursi’nin düşürülmesi, Suriye iç savaşına yabancı sa-
vaşçıların girmesi ve nihayet İran ile nükleer anlaşma süreçlerinde etkili 
bir rol oynamışlar ve bu durum hem Obama yönetiminin Arap Baharı ve 
Ortadoğu politikasına hem de Türkiye ile ilişkilerine olumsuz bir etki yap-
mıştır. Dolayısıyla, Neoconlar ve bölgedeki/dünyadaki destekçilerinin, 11 
Eylül sonrası ve özellikle 2003 yılında planladıkları ve yukarıda bahsetti-
ğim hedeflerini Obama yönetimi döneminde farklı yöntemlerle gerçekleş-
tirme çabasını sürdürdüklerini düşünüyorum.

Nihayet, Suriye ile başlayan Erdoğan-Obama ve Türkiye-ABD krizi/an-
laşmazlığı, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında zirveye çıkmıştır. Bu 
olayın da Neoconlar ve onlara yakın FETÖ networku ve uzantılarının bir 
operasyonu olduğunu speküle ediyorum. Ve bu operasyonun da Suriye ve 
Irak’taki durumlar, PYD ve Erdoğan-Obama arasındaki anlaşmazlıklarla 
bağlantısının olduğunu düşünüyorum. Başkan Obama’nın, tıpkı Mısır dar-
besi gibi, 15 Temmuz darbe girişimini de kucağında bulduğunu ve artık dış 
politikadaki kontrolü tamamen kaybettiği başkanlığının son dönemlerin-
de çaresiz tepkiler vermek zorunda kaldığını tahmin ediyorum. Nedeni ve 
kaynakları ne olursa olsun, Obama yönetiminin 15 Temmuz askeri darbe 
girişimine karşı Türkiye’nin beklediği kadar net, güçlü ve etkili bir karşı-
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lık vermemesi, özellikle Fettullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmemesi, 
Türkiye’nin ABD ve Obama’ya tepkisini daha da artırmıştır. Suriye, PYD, 
15 Temmuz darbe girişimi ve diğer meselelerde ABD’den beklediğini ala-
mayan Erdoğan ve AK Parti hükümeti, hem 15 Temmuz hem de PYD ko-
nusunda (ve ABD’nin genel Suriye politikasına tepki olarak) kendisine açık 
destek veren Rusya’ya/Putin’e yakınlaşırken, giderek daha çok ABD, NATO, 
AB ve Batı karşıtı bir tutum takınmaya başladı. ABD’nin, Türkiye’nin de-
mokrasi ve dış politika hassasiyetlerine yeterince destek vermemiş olması, 
bu yazının ana argümanında belirttiğimiz gibi, iki müttefikin çıkarlar ve 
değerler konusundaki ayrışmasını bir kez daha göstermiştir. ABD, bu kez 
de, Türkiye’deki demokrasi konusunda farklı bir tutum takınmıştır. Ancak 
bu kez kriz o kadar şiddetli ki, Türkiye’nin yetmiş yıllık NATO, AB ve Batılı 
kurumlardan uzaklaşıp veya denge için Şangay İşbirliği Örgütü gibi tama-
men farklı bir etki alanına doğru gitmekte olduğu bir kırılma ya da tektonik 
deprem yaşanmaktadır.

Son olarak, Türkiye-ABD ilişkilerinde baştan beri önemli bir nokta 
olan Türk demokrasisi konusunda Obama ve Türkiye’nin farklılaşmasına 
değinmek gerekir. Obama’nın ve ABD yetkililerinin, Türkiye’deki askerî 
darbelerin nedenlerinden biri olarak gösterilen Ergenekon davası sürecine 
destek verdiğine şüphe yoktur. Bu dönemdeki demokratikleşme ve sivil-
leşme reformlarının ABD, NATO ve AB’nin desteği olmadan başarılabilme 
ihtimali, geçmişteki dört büyük darbe tecrübesi dikkate alındığında, pek 
mümkün olmazdı. Ancak, Obama ve ABD’nin bu sürece desteği, kanaatim-
ce kısmen Suriye, Mısır ve diğer dış politika anlaşmazlıklarının bir ürünü 
olarak ama esasen Türkiye’de Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonu ve ni-
hayet 15 Temmuz darbe girişimi sürecindeki demokratikleşme sorunları 
nedeniyle sona ermiştir. Erdoğan ve AK Parti, bu sorunları öncelikle AK 
Parti iktidarını düşürmeyi amaçlayan ama aynı zamanda meşru bir yöne-
time karşı yapılan ayaklanmalar olarak gördüğü için bunların polisiye ve 
adli tedbirlerle bastırılması ve cezalandırılması yöntemini seçerken, diğer 
Batılı ülkelerin çoğu gibi Obama da bu yöntemi anti-demokratik bulmuş ve 
eleştirmiştir. Obama ve yönetimi, Erdoğan’ı ve AK Parti’yi eleştiren görüş-
ler ileri sürmüştür.19 

Böylece, Obama’nın TBMM konuşmasıyla başlayan ve içinde demokra-
tikleşmeden bölgesel barışa kadar uzanan ve birçok “değişim” içeren Model 
Ortaklık süreci, yolun sonunda hem iç hem dış politika uygulamalarında 
neredeyse tamamen bir fiyasko ile sonuçlanmıştır. Bu durum, sadece iki li-
der arasındaki demokratikleşme kriterleri konusundaki anlayış farkından 
kaynaklanmamış, aynı zamanda Suriye ve diğer konulardaki ayrışmaların-

19  Sedat Ergin, “Galiba Obama da çapulculardan yana”, 10 Haziran 2013, http://www.hurriyet.
com.tr/galiba-obama-da-capulculardan-yana-23477375 (erişim: 20.12.2016)
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dan kaynaklanmıştır denilebilir. Bunun da; 1) tarafların stratejik çıkarlar 
ve demokratik değerlere bakışındaki asimetrik bakış ve yaklaşımlardan, 2) 
ilgili süreçleri başarılı şekilde yönetememiş/yürütememiş olmalarından, 
3) bu süreçte ortaya çıkan engellere ve sorunlara karşı cesaretle ve kon-
sensüsle işbirliği yapamamalarından ve 4) olumsuz rol oynayan ulusal ve 
uluslararası güçlere karşı birlikte direnememelerinden kaynaklandığını 
düşünüyorum.

Sonuç

Türkiye-ABD asimetrik ittifakında 1950’ler, 1980’ler ve 2000’lerdeki altın/
olumlu yıllardan farklı olarak, şimdi olumsuzluklar ve krizler tarafının ağır 
bastığı ya da öne çıktığı bir dönemdeyiz. Bu noktada cevaplanması gereken 
önemli sorular şunlardır:  Bu asimetrik durum tekrar olumlu yöne doğru 
dönebilecek mi, yoksa parçalanıp bambaşka bir yöne doğru mu gidecek? 
Türkiye ve ABD arasında yetmiş yıllık iyi-kötü zikzaklarla dolu ittifakın 
sonuna mı gelindi, yoksa iki ülke aynen geçmiş yıllarda olduğu gibi geçici 
bir krizin içindeler mi? Türkiye’nin NATO ve diğer Batılı kurum ve para-
digma içindeki yerine destek ve önem vermiş olan ABD, bu kırılma nokta-
sını tamir etmek için yapıcı adımlar mı atacak, yoksa Türkiye’yi daha fazla 
cezalandırma yönünde iç ve dış politikasını zora sokacak gizli veya açık 
eylemlerde mi bulunacak? Diğer yandan, güvenliğini, ekonomisini, dış po-
litika çıkarlarını ve demokratik değerlerini geliştirmek amacıyla ABD ve 
Batıya yönelmiş olan Türkiye, ABD’den duyduğu endişeler ve tehditlere 
tepki olarak Batıdan uzaklaşıp yeni bir uluslararası konuma doğru mu yö-
nelecek? Hem iç politikada AK Parti’nin yönlendirdiği siyasal, ekonomik, 
sosyolojik, ideolojik süreç (örneğin Başkanlık konusundaki ilerleyişi gibi) 
hem de dış politikada Suriye, Irak ve genel olarak Ortadoğu’daki gelişmeler 
ve buna bağlı olarak gelişen Kürt, FETÖ ve terör sorunları, Türkiye-ABD 
ilişkilerinin geleceğini nasıl şekillendirecek?

Bu ve diğer pek çok sorularla karşı karşıya bulunan Türkiye-ABD ilişki-
lerinin ve asimetrik ittifakının geleceğini tahmin edebilmek gerçekten çok 
zordur. Zira çok fazla değişken ve belirsizlik var gündemde: Suriye’nin top-
rak bütünlüğü içinde tekrar barışa kavuşup kavuşmayacağı, her halükar-
da Esad’ın geleceğinin ne olacağı, bu süreçte etkili olan ABD-Rusya/BM 
görüşmelerinden olumlu bir sonuç alınıp alınmayacağı, Suriye sorununda 
etkili olan Suudi Arabistan, İsrail, İran, Katar gibi ülkeler arasındaki ilişki-
lerin nasıl gelişeceği, ABD’nin Türk demokrasisine yaklaşımının ne yönde 
gelişeceği, Türkiye’nin Kürt ve PKK terör sorunu ile bölgesel Kürt soru-
nunun ne yönde gelişeceği, Türkiye toplumunun bu soruna ve ekonomik, 
siyasi, güvenlik ve terör sorunlara ne yönde tepki vereceği ama özellikle 
AK Parti ve MHP’nin başkanlık sistemine geçiş önerisine nasıl karar vere-
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ceği ve en önemlisi de, sürpriz şekilde başkanlığa seçilen Donald Trump’un 
gerek Türkiye ile ittifaka gerekse Rusya ve Suriye başta olmak üzere diğer 
bölge ülkelerine karşı nasıl bir tutum sergileyeceği, ABD’nin ekonomik, gü-
venlik ve dış politikalarını radikal bir şekilde değiştirmeye teşebbüs edip 
etmeyeceği, tüm bunların Türkiye-ABD asimetrik ilişkilerini hangi yönde 
etkileyeceği, son olarak Türkiye’nin Trump ile nasıl ilişki kurabileceği gibi 
faktörler…

Türkiye ile ABD ittifakının asimetrik özelliği, ilişkilerin doğasındaki 
güçler dengesizliği ya da bir süper güç ile bir orta büyüklükteki güç arasın-
daki farklılık, Soğuk Savaş döneminde ortak düşmana karşı oldukları için 
bir problem değil bilakis bir güven/lik duygusu doğuruyordu. Daha açık-
çası, Türkiye ve ABD, farklı düzeydeki güçlerini birleştirerek Sovyet tehdi-
dine karşı işbirliği yapıyorlardı. Aradan geçen yetmiş yıl ve meydana gelen 
bu kadar büyük istikrarsızlıklar sonucunda, bu güçler dengesizliği artık bir 
güven/lik değil güvensizlik kaynağı haline gelmiş durumda. Tarafların gü-
vensizliğine neden olan güç kapasiteleri dengesizliğini ortadan kaldırabil-
meleri öngörülebilir bir gelecekte elbette ki mümkün değil; ancak bunun 
kaçınılmaz olarak güvensizlik duygusu oluşturacağını iddia etmek de he-
nüz mümkün değildir. Birbirine karşı bu kadar asimetrik güç konumunda 
olan Türkiye ve ABD’nin (ama özellikle Türkiye’nin) bunu telafi etmek için 
farklı oluşumlar içine girip girmeyeceklerini, daha somut belirtmek gere-
kirse, Türkiye’nin Rusya ve Çin’in içinde olduğu bir bloğa, örneğin Şangay 
İşbirliği Örgütü’ne üye olarak (aynen 1945 sonrasında ABD ve NATO itti-
fakına dâhil olarak yapmaya çalıştığının tersini yaparak) güvenlik duygu-
sunu sağlamaya çalışıp çalışmayacağını da bilmiyoruz.

Bu kadar çok soru sormamız ve cevaplarını veremiyor olmamız sadece 
geleceği bilmek konusundaki yetersizliğimizden değil, ama daha önemlisi 
uluslararası ilişkilerin gerçekten çok istikrarsız bir dönem içinde bulunu-
yor olmasındandır. Büyük güçler arası ilişkilerden bölgesel dinamiklere 
kadar dünya politikası, Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkmış olan istikrarsız-
lığı aşamadığı gibi daha da kötüleşmeye doğru gitmektedir. Soğuk Savaş 
döneminde devlet davranışlarını ve uluslararası süreçleri öngörelebilmek 
nispeten mümkündü, ancak bu zamanda bunu yapabilmek artık pek müm-
kün/kolay değil. Bundan dolayı, Soğuk Savaş’ın istikrarlı dönemlerinde 
kurulmuş olan Türkiye-ABD/NATO istikrarı da ciddi ölçüde tahrip olmuş-
tur. Bu yazıda ifade etmeye çalıştığım, özellikle son yıllardaki olaylar ve du-
rumlar hakkındaki değerlendirmelerim, istikrarsızlık içindeki istikrarsızlı-
ğı, yani küresel ve bölgesel istikrarsızlık ortamındaki Türkiye-ABD/NATO 
ittifakındaki istikrarsızlığı açıklamaya dönük görüşlerimdir.
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Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Kilise-Devlet Ayrılığı Düşüncesinin 

Tarihî Kökleri ve Etkileri1

Historical Roots and Effects of the Church-State Separation 
Thought in the United States

Orçun İmga*

Özet

Bu çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki “kilise ve devlet 
ayrılığı”nın tarihî ve fikrî temelleri incelenmeye çalışılmıştır. Ülkede 
kalıcı ilk kolonilerin kurulduğu XVII. yüzyıldan, din ve devlet faaliyetleri 
arasındaki ilişkileri düzenleyen anayasa değişikliğinin (İlk Tadil) 
kabul edildiği 1791 yılına kadarki dönem, kilise ve devlet arasındaki 
ilişkiler bakımından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Din olgusunun, 
kuruluşundan itibaren sosyal ve siyasal hayatta çok önemli bir role sahip 
olduğu Amerika’da, kilise ve devlet ayrılığı, ülkedeki dinî kompozisyondan 
etkilenerek formüle edilmiştir. Çoğulcu dinî yapı içerisindeki her mezhep, 
bu ayrılığı kendi din hürriyetinin garantisi olarak algılamıştır. Bunun 
sonucunda, muhtelif dinî grupların, üzerinde büyük ölçüde mutabık 
kaldıkları “ayrılık”, ülkedeki dinî yapıları güçlendiren bir uygulama 
olmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Amerika Birleşik Devletleri, Din Hürriyeti, Kilise 
ve Devlet Ayrılığı, Laiklik, Sekülerlik

Abstract

In this study the historical and philosophical base of “the separation of 
church and state” in the United States of America was analysed, evaluating 

1 Bu makale, yazarın Amerika’da Din ve Devlet: Tarihî ve Felsefî Temeller (Liberte Yayınları, 
Ankara 2010) adlı eserinden üretilmiştir. 

*  Doç. Dr., Polis Akademisi Öğretim Üyesi

Geliş tarihi: 15 Aralık 2016 / Kabul tarihi: 30 Aralık 2016 
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the period from XVII th century when the first permanent colonies were 
founded in the country till the adoption of constitutional amendment (The 
First Amendment) in 1791 that regulates the relationship between religion 
and state action. In the United States, where religion has featured in 
social and political life from the founding, the separation of church and 
state has been formulated related to religious composition in the country. 
Every sect in this plüralist religious structure perceived the separation 
as the guarantee of its own religious freedom. As a result, the separation 
upon which diverse religious groups largely agreed has been a practice 
that enriches the religious structures in the country.

KeyWords: The United States of America, ReligiousFreedom, 
TheSeparation of ChurchandState, Laicity, Secularity

Giriş

Farklı din ya da mezhep mensuplarının, inançları nedeniyle ayrımcılık ve 
baskılara maruz kalmaları olgusu, ideal çözümü aranan kadim meseleler-
den biri olmuştur. Bu meselenin çözümüne ilişkin bir denge arayışı olarak, 
kurumsal dinle devlet faaliyetleri arasındaki münasebetlerin düzenlenmesi 
çabaları, hemen her ülkede, muhtelif yoğunluktaki gerilim ve çatışmalara 
bir şekilde sebebiyet vermiştir. Dinî otoritenin siyasî alanda iktidar kurma 
isteğine mukabil, dünyevî iktidarların, toplumsal yaşamı düzenleme yet-
kilerini paylaşma konusunda isteksiz oluşları gerçeği, siyaset biliminin en 
karmaşık ve bıçak sırtı konularından biridir.  

Kuşkusuz, ruhanî alan ile dünyevî alan arasındaki egemenlik müca-
delesi, en yoğun biçimde, Hıristiyanlık inancının hâkim olduğu coğraf-
yalarda hissedilmiştir. Dinin siyasal alandaki etkisine, başka bir ifadeyle, 
iktidarı dine dayandırma çabalarına bağlı olarak ortaya çıkan bu ihtilaf-
lar, tarihî süreç içerisinde bilhassa Avrupa’da pek çok kanlı mücadeleye 
neden olmuştur. Hıristiyanlıkla dünyevî iktidar arasında, bu dinin özgün 
niteliklerinden neşet eden gerilimin kökenlerini, Roma İmparatorluğu’na 
kadar götürmek mümkündür. St. Paul’un Aziz Pavlus’un M.S. 60 yılında, 
bu inancı yaymak amacıyla Roma’ya gelişi, iki alan arasındaki çatışmala-
rın başlangıç noktası olarak kabul edilebilir. İnananlarına karşı uzun yıllar 
süren baskı ve şiddet uygulamalarından sonra, Hıristiyanlık dini zaman 
içinde geniş kitlelerce benimsenmiş ve ciddi bir güç kazanmıştır. Bu za-
ferle birlikte, Hıristiyanlığın devlet dini olarak kabul edilmesine uzanan 
yol da açılmıştır. Dinin siyasî bakımdan kuvvetlenmesi, kendi kurallarına 
sahip son derece belirgin bir hiyerarşik yapının, “kilise”nin vücut bulması-
nı sağlamıştır. Kilise zamanla, toplum üzerinde egemenlik iddiası taşıyan, 
geniş mülklere, kurumlara, ekonomik kaynaklara ve toplumsal iradeye 
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hükmeden etkili bir güç olmuştur. Yeryüzündeki ilâhî hükümranlığı temsil 
eder hâle gelen kilise, bu durumun sonucu olarak, bir yönetici sınıfa, ruh-
ban sınıfına da sahip oldu ve yine kendi gücünün artışına paralel biçimde, 
Hıristiyanlar üzerinde birtakım hukukî yetkiler taşıyan ayrıcalıklı bir yapı 
hâlini aldı. İlaveten, -mesela “iki kılıç” gibi- kimi öğretileriyle de, siyasal 
iktidar üzerindeki söz hakkına dinen meşruluk kazandırdı. 

Öte yandan, Ortaçağ’ın sonlarına doğru, burjuvazinin çeşitli sebeplerle 
önem kazanmasıyla beraber, bu tablo değişmeye başladı. Burjuva sınıfı-
nın, siyasî güce de sahip olma arzusuyla, dünyevî iktidar odaklarının ya-
nında, kiliseyle de mücadele etmesi, bu yapıya büyük bir darbe vurdu. Bu 
darbe, Reformasyon ve Kalvinizm (Kalvinizm reformasyon dışında mıdır? 
Reformasyon’dan kasıt Luteranizm midir?) hareketleriyle daha da belir-
gin bir hâl aldı. Bahsedilen gelişmelerin bir sonucu olarak Avrupa, 1648 
Westphalia Barışı’na Vestfalya Antlaşması’na değin, kanlı din savaşla-
rına sahne oldu. Dinî alanda yaşanan çatışmalar, kapitalizmin gelişimi, 
Rönesans’la birlikte toplumdaki katı kural ve inanç biçimlerinin kırılmaya 
başlaması ve pozitif bilimlerde gözlenen süratli gelişme, kilise ve ruhban 
sınıfını ağır baskılara maruz bırakan 1789 Fransız İhtilâli’nin temellerini 
hazırladı. Bu dönemden sonra da, kilise ile devlet arasındaki ilişkilerin “ay-
rılık” yönünde tanzim edilmesi fikri önem kazanmış oldu.

Ancak ne var ki, iki kurum arasındaki ayrılığın tesis edilmesi, her ülke-
nin kendine has koşullarına bağlı olarak, birbirinden farklı biçimlerde for-
müle edilmiştir. Şüphesiz, genel olarak dinin sivil ve siyasal hayattaki yeri, 
özel olarak da kilise ve devlet ayrılığıyla ilgili bulunan çözüm bakımından, 
en özgün ve dikkat çekici örneklerden biri Amerika Birleşik Devletleri’nde 
görülür.

Belirtildiği gibi Avrupa, kilise ve devlet arasındaki çatışmanın en şiddet-
li ve en uzun süreli hissedildiği coğrafya olmuştur. Hiç kuşkusuz, bu “eski 
kıta”dan yola çıkan muhacirler göçmenler tarafından kurulan Amerika 
Birleşik Devletleri tarihinde de, kiliseyle devlet arasındaki ilişkilerin şekil-
lenmesi, Avrupa tecrübesinden tamamıyla bağımsız bir biçimde gerçekleş-
memiştir. Öyle ki, Yeni Dünya’ya, sadece siyasî iktidardan gördükleri dinî 
baskı nedeniyle gelen muhalif topluluklar bulunmaktaydı. Amerika’nın 
çekirdeğini oluşturan bu Protestan topluluklar, din hürriyetine kavuşabi-
lecekleri bir ülkenin hayaliyle okyanusu aşarak bu topraklara gelmişlerdir. 
Buna karşın, bu yöndeki kurucu mit, bir boyutuyla gerçek olmakla birlikte, 
eksiktir. Her ne kadar bu toplulukların bir bölümü dinî baskıdan musta-
rip olarak Amerika’ya gelmiş olsalar da, tarihî süreçte, -kolonyal dönemde 
daha net şekilde gözlenmek kaydıyla- oldukça şiddetli inanç çatışmaları 
yaşanmıştır. Şüphesiz, bu sahadaki gerilimler Avrupa’daki kadar yıkıcı 
sonuçlar doğurmamıştır. Ancak yaşananlar, Amerika’nın, başından beri 
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dinî özgürlüğe dayalı biçimde kurulduğu yönündeki tezi çürütmek için de 
yeterlidir. Diğer bir ifadeyle, dinî özgürlüklerin şekillenmesi, Amerikan ta-
rihinde de, yaygın kanının aksine bütünüyle barışçıl bir atmosferde değil, 
mezhepsel kavga ve çatışmaların gölgesinde gerçekleşmiştir.

Gerçekten de din olgusu, Amerika’nın kuruluşundaki en güçlü moti-
vasyon unsurlarından biridir. Kolonileşme sürecinin yaşandığı ilk dönem-
lerden itibaren, -önemli bölümünün Protestan geleneğe dâhil olduğu- ço-
ğulcu bir dinî kompozisyon, ülkede belirgin şekilde hâkim olmuştur. Ana 
vatan İngiltere’den bağımsızlığın kazanılmasına kadar, büyük ölçüde bir-
birinden kopuk, müstakil koloniler hâlinde varlıklarını sürdüren bu toplu-
luklar, yaşamlarının merkezine dini yerleştirmişlerdir. Bu yapı içinde, katı 
Protestan gruplardan, muhalif dinî topluluklara kadar varan bir çeşitlilik 
söz konusu olmuş ve her kolonide birbirinden farklı kilise-devlet ilişkisi 
modelleri uygulanmıştır. Bu çeşitlilik aynı zamanda, kilise ve devlet müna-
sebetlerinin ideal biçiminin ne olması gerektiğine dair zengin bir tartışma 
ortamı da yaratmıştır.

Bağımsızlığın kazanılmasıyla beraber koloniler, federal bir çatı altında 
birleşme ihtiyacının sonucu olarak Amerika Birleşik Devletleri’ni kurdular 
ve 1787 yılında kabul edilen anayasayla da, yeni devletin siyasî görünümü-
ne netlik kazandırdılar. Bununla birlikte Anayasa, ülkede bu alandaki fark-
lı pratiklerin varlığına karşın, kiliseyle devlet ilişkileri bakımından herhan-
gi kural koymamıştır. Anayasanın hem bu konuda sessiz kalmasının, hem 
de sivil haklar yönünden yeterince desteklenmemiş olmasının yarattığı ek-
siklik, 1791 yılında Haklar Bildirisi’nin kabulüyle giderilmeye çalışılmıştır. 
Anayasayı tadil eden bu düzenlemenin ilk maddesi (Birinci Ek Maddesi?), 
devletin dinle olan ilişkilerini tanzim etmeye yönelik biçimde hazırlanmış-
tır. İlk Tadil (The First Amendment) (Birinci Ek Maddesi?) olarak anılan 
bu hüküm, o günden bu yana, devletin din karşısındaki pozisyonunu ve 
kiliseyle devletin ayrılık biçimini belirleyen başlıca düzenleyici hüküm ol-
muştur.

Bu çalışmada, Amerikan kilise ve devlet ayrılığı fikrinin tarihsel kökleri 
ve etkileri, ülkenin kolonyal süreçle başlayan kuruluş dönemi itibariyle de-
ğerlendirilmeye çalışılmıştır. Bir başka anlatımla, Amerika’nın özgün din 
ve devlet ilişkileri modelini doğuran kuruluş dönemi tarihî koşulları ele 
incelenmiştir.

Amerika’da Kolonyal Dönemde Dinin Rolü ve Kilise-Devlet 
İlişkilerinin Seyri

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki toplumsal ve siyasal hayatın açıklanma-
sında, Amerikan kültürünün temel yapı taşlarından olan din her zaman 
için hayati bir role sahip olmuştur. Gerçekten de, Amerikan siyasal yaşamı-
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nı, din olgusunu göz önüne almaksızın değerlendirebilmek oldukça güçtür. 
Hıristiyan inancı, ülkenin kuruluş döneminden başlayarak bugüne kadar, 
hem kültürel hayatı hem de siyasî sahayı, doğrudan ve dolaylı olarak bi-
çimlendirmiştir.2 Nitekim dine politik sahada yapılan referansların bollu-
ğu bunun önemli bir kanıtıdır. Tanrı’dan bahsetmeyen, Kutsal Kitap’tan 
alıntı yapmayan Amerikan Başkanı hemen hemen yok gibidir. Dinsel sim-
gelere –örneğin Amerikan Doları’nın üzerinde de yer alan, çok bilindik “In 
God We Trust” (Tanrıya Güveniriz) ifadesine- kamusal alanda rastlamak, 
Amerikalılar açısından şaşırtıcı bir durum değildir.3

Kuşkusuz, Wald’un da ifade ettiği gibi, ulusal politik ideallerin ortaya 
çıkmasında ve gelişiminde, dinin sağladığı katkıları vurgulamak, bu alan-
daki tek etkenin din olduğu anlamını taşımamaktadır. Dolayısıyla, ulusal 
bir siyasî anlayış gibi, oldukça karmaşık sayılabilecek bir olgunun ABD’de 
şekillenmesinde, farklı niteliklerdeki ladinî düşünce ve maddî unsurlar da 
kuşkusuz oldukça mühim roller oynamışlardır.4 Dolayısıyla Amerikan si-
yasal kültürünün oluşumunu, determinist bir bakış açısıyla, sadece dinin 
etkilerine dayandırarak değerlendirmek, bizleri eksik kalmış bir analize 
sürükleyebilir. Ancak belirtildiği gibi, dinî karakterdeki unsurların, genel 
olarak Amerikan kültürünün, özel olarak da ülkedeki siyasî kültürün in-
şasında, kuvvetli bir etkisi bulunmaktadır ve bu nedenle de, kilise-devlet 
ayrılığı fikrini anlayabilmenin bir yolu, kolonyal dönemi analiz etmekten 
geçmektedir.5

Gerçekten de Amerikan kolonileri, din ve yönetime ilişkin farklı yakla-
şımlar konusundaki tetkiklerin adeta laboratuvarı gibidir.6 Kaba bir tasnif-
le, XVII. yüzyılda kolonyal Amerika’daki müesses dinî yapılanma ile ilgili 
olarak, başlıca iki temel formdan bahsedilebilir. Bunlar, güney koloniler-
deki tekelci Anglikan kilise yapılanması ve Rhode Island dışında, kuzey-
deki New England kolonilerinde var olan mahalli püriten yapılanmadır. 

2 Robert Booth Fowler ve diğerleri, Religion and Politics in America: Faith, Culture, and 
Strategic Choices,Westview Press, USA 1995, s. 4.

3 Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul 2010, s. 48.
4 Kenneth D. Wald, Religion and Politics in the United States, Congressional Quarterly Press, 

Washington, D.C.1992, s. 42. ünümüz Amerika’sında geçerli olan fikir ve görüşlerin önemli 
bir kısmının, seküler olarak kabul edilmesine karşın, bunların köklerinin dinî olduğu gerçeği 
de gözden ırak tutulmamalıdır. Bkz. Rhys H. Williams, “Visions of the Good Society and the 
Religious Roots of American Political Culture”, Sociology of Religion,1999, Vol. 60, Issue 1, s. 1.

5  Esasen, bu analizin yapılmasında, Amerika’nın tarihinin özgün koşulları, araştırmacılara büyük 
kolaylıklar sağlamaktadır. Çünkü tarihteki hiçbir ülke, dinî inanç, kültür ve kamusal hayat 
arasındaki etkileşimi müşahede etmek bakımından Amerika Birleşik Devletleri kadar imkân 
sunmamaktadır. Amerika’yı bu anlamda müstesna kılan en önemli özellik, şüphesiz, tarih 
içinde ortaya çıkışının üzerinde bir sis perdesinin bulunmaması ve ülkenin doğuş sürecinin 
açık olarak, “kayıt altında” yaşanmış olmasıdır. Bkz. Paul Johnson, “God and the Americans”, 
Commentary, January 1995, Vol. 99, Issue 1, s. 25.

6 Michael W. McConnell, “The Origins and Historical Understanding of Free Exercise of 
Religion”, Harvard Law Review, May 1990, Vol. 103, No. 7, s. 1421.
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Bunların her ikisi de, eşit düzeyde baskıcı olmakla birlikte, tabiatları bakı-
mından birbirlerinden oldukça farklıydılar. New England kurumları, katı 
ve yoğun bir Hıristiyan inancıyla temellenmişlerdi. Buna karşın, güneyde-
ki Anglikanlar, anavatan İngiltere’nin desteğinden istifade etmek suretiyle, 
kolonilerdeki idarî otoritelere yönelik bağlılık ve itaati geliştirmek üzere 
teşkilatlanmışlardı. Burada kastedilen, Anglikan din adamlarının, dinî 
inançlarında samimiyetsiz olmaları değildir. New England püritenlerinden 
farklı olarak, Anglikanların Yeni Dünya’ya göçlerine ilişkin temel müşev-
vik etken, dinden ziyade İngiliz devletiyle daha yakın ve uyumlu bir ilişki 
içerisinde bulunmalarıydı.7 New England modeli, bir taban hareketinden 
doğmuş olmakla beraber, Virginia modeli, tepeden empoze edilmiş ve din 
üzerindeki devlet kontrolüne dayanmıştır. 

Amerikan kolonilerindeki büyük resim bu olmakla birlikte, daha detaylı 
bir bakışla, ilk yerleşimlerin dinî haritasının oldukça parçalı bir görünüm 
arz ettiğini söylemek mümkündür. Bunların bazılarında yönetimler, in-
sanları tek bir resmî kiliseye itaat etmeye zorlamaktaydı. Bununla birlikte, 
yönetimin dinî alanı düzenlemekten imtina ettiği koloniler de bulunmak-
taydı. Buralardaki idareciler, dini sadece vatandaşlarının vicdanlarını ilgi-
lendiren bir güç olarak kabul etmekteydi.8

Kısacası, kolonyal Amerika’yla ilgili olarak, baskıcı müesses dinî yapı-
lardan, vicdan hürriyetini kabul eden yapılara kadar uzanan bir çeşitlikten, 
başka bir yönüyle, teokrasiye yakın modellerden dinî çoğulculuğa daya-
nan yapılara kadar uzanan muhtelif kilise-devlet ilişkisi uygulamalarından 
bahsedebiliriz. Her ne kadar ülkede, din ve ibadet hürriyetiyle müesses ki-
lise uygulamasına ilişkin Federal Anayasal zemindeki temel düzenlemenin 
ortaya çıkışı 1791 yılını bulmuş olsa da, Amerikan kolonilerinin yüksek bir 
seviyedeki dinî çeşitliliği tecrübe etmeleri, bu düzenlemeden yaklaşık yüz 
elli yıl öncesine dayanmaktaydı. 

Michael W. McConnell, Harvard Law Review’da yayımlanan ve din hür-
riyetinin Amerika’daki tarihsel arka planını incelediği çalışmasında, kolo-
nilerdeki din özgürlüğü uygulamaları ve kilise-devlet ilişkisi modellerini, 
kendi içlerindeki farklılıkları dikkate almak kaydıyla, temelde dörtlü bir 
tasnif üzerine oturtmaktadır.9

7 Michael W. McConnell, “Establishment and Disestablishment at the Founding, Part I: 
Establishment of Religion”, William and Mary Law Review,Vol. 44, April 2003, Issue 5, s. 
2115-2116.

8 Bu koloniler, ekseriyetle 1640’lardaki İngiliz İç Savaşı sonrasında, bu çatışma döneminde 
ortaya çıkan hoşgörü fikriyatından istifade ederek kurulmuşlardır. Buna karşın, savaş 
öncesi kolonileri, tek tipteki bir inancı cebren uygulayan, temelleri IV. yüzyılın Hıristiyan 
hâkimiyetindeki Roma İmparatorluğu’na uzanan bir din anlayışına sahipti ve oldukça 
müsamahasız bir görünümdeydiler. Bkz. James H. Hutson, Church and State in America: The 
First Two Centuries, Cambridge University Press, New York 2007, s. 1. 

9 McConnell, “The Origins and Historical Understanding of Free Exercise of Religion”, s. 1421-
1430.
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Bunlardan ilki, Virginia uygulamasıydı. Bu kolonide Anglikan Kilisesi, 
İngiliz kraliyetinin talimatları doğrultusunda sosyal kontrolün bir aracı 
olarak kurulmuş ve varlığını sürdürmüştür. Hükümet, bu kiliseyi finanse 
ederek onu sıkı bir biçimde kontrol etmiştir.

İkinci ve en eskilerinden biri olan model ise püritenler ya da 
Kongregasyonalistler10* olarak adlandırılan New England yerleşimcileri ta-
rafından benimsenmiştir. Yeni Dünya’ya, “Hıristiyan bir ulus” inşa etmek 
üzere gelen bu püriten topluluğun Amerikan siyasal kültürüne etkileri ol-
dukça derin olmuştur.

Kilise-devlet ilişkilerine dair üçüncü bir Amerikan modeli, dışarıdan 
herhangi bir müdahale olmaksızın kendi koşulları içinde doğmuştur. New 
York ve New Jersey gibi kolonilerde ortaya çıkan bu modelde, -büyük öl-
çüde buralardaki dinî çeşitliliğe bağlı olarak- fiili bir dinî hoşgörü iklimi 
gelişebilmiştir.

XVII. yüzyıl Amerikan kolonilerindeki kilise ve devlet münasebetle-
ri ve din özgürlüğüne ilişkin olarak bahsedilebilecek dördüncü ve son bir 
modelse, dinî muhaliflerce kurulan yerleşimlerde ortaya çıkmıştır. Bu 
yerleşimlerin her biri, farklı bir dinî eğilime dayalı biçimde ortaya çık-
mıştır. Bunlardan Maryland, Katolik bir mülk sahibi tarafından, Rhode 
Island koyu bir Protestan muhalif tarafından, Pennsylvania ve Delaware 
Quakerlar tarafından ve Carolina ise, John Locke’un da dâhil olduğu, 
Aydınlanma düşüncesinin hoşgörüye ilişkin ilkelerine bağlı gruplar tara-
fından kurulmuştur.

Federal Anayasal Dönemde Kilise-Devlet Ayrılığı ve İlk Tadil 
(Birinci Ek Madde?)

Anavatan İngiltere’ye karşı yürütülen ve altı yıl süren Amerikan Bağımsızlık 
Savaşı’nın kazanılmasından sonra, Philadelphia’da 1787 yılında toplanan 
bir Konvansiyon, koloni anayasalarının kazandırdığı tecrübelerden de isti-
fade ederek ABD Anayasası’nı hazırladı.11 Anayasa, temel olarak, iktidarın 
çeşitli gruplar arasında bölünerek dengelenmesine dayalı biçimde hazır-
landı.12 Eyaletleri temsilen katılan elli beş delege, Güneyli büyük plantas-
yon sahipleriyle Kuzeyli zengin burjuvalar arasında ve küçük eyaletlerle 
büyük eyaletler arasında dengeyi sağlayan bir anayasa yapmayı başardı-

10 *Kongregasyonalizm, yerel ve özerk cemaatin kilisenin üstünde yer almasını öngören 
örgütlenme ilkesidir.

11 James Bryce, Amerikan Siyasî Rejimi, çev.: Türkkaya Ataöv, Arif Payaslıoğlu, Türk Siyasî 
İlimler Derneği Yayınları, İstanbul 1962, s. 8.

12 Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, çev.: Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara 
2006, s. 508.
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lar.13

Anayasanın kabulünden on bir yıl önce hazırlanan Bağımsızlık 
Bildirisi’nin, “tabiatın Tanrısının kanunları”na atıfta bulunmuş olmasına 
rağmen, 1787 Anayasası’nı hazırlayanlar ilahî bir varlığın sözünü etmeye-
rek, “Tanrı” ifadesini anayasanın dışında bırakmışlardır.14 Dinin siyasallaş-
masına ilişkin muhtelif ihtimallere karşı dikkatli ve uyanık olan Amerikan 
Anayasası,15 hazırlık sürecinde, “Yaratıcı” ve “Tanrı” gibi ifadelerin öneril-
miş olmasına karşın, nihai metinde, ilahî varlığa yapılan bir vurgu bakı-
mından sessiz kalmayı tercih etmiştir. Kurucuların pek çoğu güçlü bir dinî 
inanca sahip olsa da, tercih edilen bu yolla, dine ilişkin meselelerde otorite 
olmayan tarafsız bir devlet16 yaratmayı arzulamışlardır. 

Esasen, Amerika Birleşik Devletleri, kilise ve devlet ayrılığını anaya-
sal bir çerçeve çizmek suretiyle resmî biçimde kabul eden ilk devlettir.17 
Bunun yanında, din hürriyetine ilişkin olarak anayasada yer alan mad-
deler, bu özgürlüğü koruyan en eski anayasal garantilerdir.18 Söz konusu 
bu ayrılık, anayasanın ilk şekliyle değil, onu sivil haklar yönünden güç-
lendirmeyi amaçlayan Haklar Bildirisi ile sağlanmıştır. Anayasaya 1791 
yılında dâhil edilen bu ilk on değişiklikten birincisi, yani “İlk Tadil” (The 
First Amendment), Amerika’da, dinle devlet faaliyetleri arasındaki ilişki-
lerin mahiyetini ve sınırını tayin eden hukukî çerçeveyi çizmektedir. Din 
Tesisi Maddesi (The Establishment Clause) ve Din Hürriyeti Maddesi (The 
Free Exercise Clause) şeklinde iki kısımdan oluşan İlk Tadil’in dine iliş-
kin maddelerinin, Amerikalıların din ve ibadet hürriyetini garanti altına 
almak ve belirli bir dinin müesses hâle getirilmesini yasaklamak gibi il-
kesel iki sonucu bulunmaktadır.19 Bu hükme göre: “Kongre, bir din tesi-

13 Toktamış Ateş, Siyasal Tarih, DER Yayınları, İstanbul 1997, s.93.Gerçekten de, ABD 
Anayasasının beş hafta gibi kısa bir sürede hazırlanmasında bu tecrübelerin önemli katkısı 
olmuştur. Seçilmiş meclis ve hükümet, Amerikalılar için yeni bir uygulama değildi. Örneğin 
Rhode Island ve Connecticut gibi eyaletler, kendi valilerini zaten yüz elli seneden beri 
kendileri seçmekteydiler. Halkın kendileri için bir hükümet oluşturabilmesi fikri, Mayflower 
Antlaşması kadar eskiydi. Bkz. M. Svyearingen, “Amerikan İhtilâline Bir Bakış”, AÜDTCF 
Tarih Araştırmaları Tarihi, Ankara 1957, Sayı 1, s. 77.

14  Stephen J. Whitfield, “Separation Anxiety: From Founders to Fundementalists”, Judaism,Spring 
1995, Vol. 44, Issue 2, s. 133.

15 Walter Gellhorn, Amerikan Hakları: Anayasa’nın Uygulanması, Türk Siyasî İlimler Derneği 
Yayınları, Ankara 1965, s. 89.

16  Derek H. Davis, “A Commentary on theProposed ‘ReligiousEquality/Liberties’ Amendment”, 
Journal of ChurchandState,Winter 1996,Vol. 38, Issue 1, s. 7.

17 Davis, a.g.m.,s. 21. Hâl böyle olmakla beraber, din konusunda Avrupa’daki düzenlemelerden 
alınan dersler, ABD’de din hürriyetinin anayasal boyutu bakımından önemli olmuştur. Fransa, 
Hollanda ve İngiltere’nin dinî çoğulculuğu ne şekilde idare edeceklerine dair geliştirdikleri 
modeller, bu örneklerdendir. Bkz. Anthony Gill, The Political Origins of Religious Liberty, 
Cambridge University Press, New York 2008, s. 75-76.  

18 Stephen V. Monsma ve diğerleri,  çev.: Bilal Sambur, LDT Yayını, Ankara 2005, s. 16.
19 George Armstrong Kelly, Politics and Religious Consciousness in America, Transaction Books, 

New Brunswick, New Jersey 1984, s. 51.
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sine dair veya dinin serbestçe icrasını yasaklayan herhangi bir düzenleme 
yapmayacaktır.”20

Temas edildiği gibi, İlk Tadil’in kabul edildiği yıllarda, Amerikan top-
lumu müesses kilise yapılarına çok da yabancı değildi. Devrim dönemi 
Amerika’sındaki on üç koloniden dokuzu bir şekilde müesses kilise nizamı-
na sahipti.21 Bu nedenle, bağımsızlığını yeni kazanan ülkede ayrılık mesele-
si, çok önemli ve çözümlenmesi bir o kadar zor görünen bir gündem mad-
desi olmuştur.22 Bu zorluklara karşın, İlk Tadil’i de içeren Haklar Bildirisi, 
James Madison’ın önderliğinde görece rahat bir biçimde kabul edildi.23

Öte yandan bu dönemde, din ve devlet ilişkileri sahasında, teolojik ve 
siyasî mülahazaları içeren yoğun bir tartışma iklimi ortaya çıkmıştır. Bu 
tartışmalar, hem genç cumhuriyetin dindar insanlarının inançlarını, hem 
de onların siyasî liderlerinin planlarını yansıtmaktaydı. Bazı teologların 
mutlak doğruculuklarını yansıttığı gibi, kimi Aydınlanma düşünürlerinin 
şüpheciliklerini24 de ihtiva etmekteydi.

XVIII. yüzyıl Amerikan fikir dünyasındaki bu çoğulcu yapı içinde, 
Kurucu Babalar’ın görüşleri, dinin siyasetle olan ilişkisi ve din hürriyeti 
konusundaki ilkeler bakımından anayasal tecrübeye şekil vermiştir.25 Bu 
nedenle, kilise ve devlet arasındaki radikal bir ayrımdan, bunların yakın 
bir işbirliğine taraftar olmaya kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsayan ku-

20 İlk Tadil’in orijinal şekli şöyledir: “Congress shall make no law respecting an establishment 
of religion, or prohibiting the free exercise thereof; (or abridging the freedom of speech, or of 
the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for 
a redress of grievances)”. Bkz. Alpheus Thomas Mason ve diğerler, American Constitutional 
Law: Introductory & Selected Cases, Prentice-Hall, New Jersey 1955, s. 653.

21 Richard Bowser ve diğerleri, “Historical Perspectives on Church and State”, Church-State 
Issues in America Today, Volume 1: Religion and Government”,ed.: Ann W. Duncan, Steven L. 
Jones, Praeger, Westport 2008, s. 42.

22 Michael McConnell, “Why is Religious Liberty the ‘First Freedom’”?, Cardozo Law 
Review,1999-2000, Vol. 21, s. 1253-1254. İlk Tadil’in kabul edilmesinden sonra dahi, kiliselerin 
devletle olan ilişkileri hemen kesilmedi. Bu süreç, Kongregasyonal Kilise’nin imtiyazının 
Massachusetts’te ortadan kalktığı 1833’e kadar, yaklaşık elli yıl daha devam etti. Bkz. William 
D’antonio ve diğerleri, “The American Experience of Religious Disestablishment and Pluralism”, 
Social Compass, 2006, Vol. 53, No. 3, s. 347.

23 Carl H. Esbeck, “Differentiating the Free Exercise and Establishment Clauses”, Journal of 
Church and State, Spring 2000, Vol. 42, Issue 2, s. 314.

24 John Jr. Witte, “The Essential Rights and Liberties of Religion in the American Constitutional 
Experiment”, Notre Dame Law Review, Winter 2006, Vol. 71, No. 3, s. 376.

25 Kurucu Babalar ifadesini tam olarak tanımlayabilmek mümkün görünmese de, bu ifade “ülkeyi 
kuran liderler” olarak anlaşılabilir. Sıklıkla, devletin kuruluşunda rol oynayan, Bağımsızlık 
Bildirgesi, Anayasa ve Haklar Bildirgesi gibi temel metinlerin hazırlanmasına katkı sağlayan 
isimler de kastedilmektedir. Bunlar arasında en çok karşılaşılan isimler, Thomas Jefferson, John 
Adams ve Samuel Adams gibi liderlerdir. Bu kapsama, temelde, bağımsızlığın kazanılmasından 
sonraki liderler girmekle beraber, kolonyal dönemin kurucu isimleri de, kaynaklarda kurucular 
olarak zikredilmektedirler. Arlin M. Adams, Din ve Özgürlük: ABD’de Dinî Özgürlüğün 
Anayasal Tarihçesi, çev.: Latif Boyacı, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul 2003. ve diğerleri, s. 33.
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ruluş dönemi tartışmaları üzerine düşünmek, Amerika’daki kilise-devlet 
ayrılığı modelinin gelişimindeki köşe taşlarını anlamak bakımından yol 
göstericidir.26

Kuşkusuz, kurucuların İlk Tadil’e sağladıkları katkıların kesin izlerini 
sürecek bir çalışma yapmak çok mümkün görünmemektedir.27 Taslakla 
ilgili belirli kayıtlar mevcut olmasına karşın, bu konudaki esas maksa-
dı kesin biçimde belirlemek kolay değildir.28 Bunun yanı sıra, yönetimin 
dinle olan ilişkileri bakımından Amerikan anayasal tecrübesini, sadece İlk 
Tadil’e ilişkin Kongre’de yaşanmış olan tartışmalara indirgemek de doğru 
değildir. Bunların arka planında, pek çok farklı kolonide daha öncesinde 
bu konuya ilişkin yaşanan tartışmalar da yatmaktadır. Amerikan anayasa 
kurucularının anayasanın hazırlanmasındaki orijinal niyetleri (başka bir 
kelime olabilir mi?), bu perspektiflerden birine indirgenemeyip, belirtildiği 
gibi, farklı bakış açıları arasında söz konusu olan gerilimlerden ve araların-
daki etkileşimden vücut bulan genel ilkelerin ürünü ve sentezi olmuştur.29

26 Amerikan Kurucu Babaları’nın dinin toplum hayatındaki ve siyasal alandaki yerine 
ilişkin görüşleri, kilise ve devlet ayrılığına ilişkin tarihsel perspektifin ortaya konulması 
bakımından başvuru kaynağı olmanın yanında, günümüz Amerika’sındaki din-devlet ilişkileri 
tartışmalarında sıklıkla göz önünde bulundurulan fikirler olmaktadır. Meselenin tarafları 
çoğunlukla, sahip oldukları bakış açılarına meşruluk kazandırmak amacıyla bu görüşlerden 
istifade etmektedirler. Bilhassa Amerikan Yüksek Mahkemesi, din hürriyeti ve kilise-devlet 
ayrılığına ilişkin meselelerle ilgili kararlar verirken, bu konuları içeren anayasa maddeleri ve 
diğer hukukî metinlerle birlikte bu tarihî şahsiyetlerin görüşlerine de başvurmaktadır. Bkz. 
James Hitchcock, “The Enemies of Religious Liberty”, First Things, February 2004, Issue 140, 
s. 29.

27 Kelly, a.g.e., s. 51.
28 Martha McCarthy, “Religion and Education: Whither the Establishment Clause?”, Indiana 

LawJournal,2000, Vol. 75, s. 123. Roche’a göre de, İlk Tadil’in ortaya çıkmasına neden olan 
motifler açık değildir. Bunun üzerindeki görüşmelere ait detaylı hiçbir rapor bulunmamaktadır. 
Bu nedenle, anayasada yapılan bu değişiklikle, neyin yerleştirilmek istendiği, hiçbir şekilde 
tam olarak öğrenilemeyecek. Bkz. R. C. Macridis ve diğerleri, “Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Laiklik”, Türkiye Günlüğü, Ankara Temmuz-Ağustos 1994, Sayı 29, s. 182. Bununla beraber 
D’antonio, kurucuların bu konudaki ağırlıklı müşevviklerinin, lâdinî ya da dinî olmasına 
bakılmaksızın, gücün belli bir yerde toplanmasından kaynaklanan endişeleri olduğunu 
yazmaktadır. İktidarın birbirini sınırlayan farklı kurumlar arasında yayılmış olması, Anayasanın 
temel bir ilkesiydi. Çünkü insan doğası, bir kişi ya da kurumun iktidar tekeline sahip olmasının 
önüne geçecek kadar güvenilir değildir. Bu nedenle Kurucu Babalar, devleti zapt edecek 
herhangi bir dinî tecrübenin anayasada yer almasını istememişler ve aynı zamanda bir devlet 
dinine de karşı çıkmışlardır. Avrupa tarihinin de gösterdiği üzere, bu durum kamu işlerinde 
sağlıksız bir fanatizme sebebiyet vermekte ve koyu bir dindar çekişme içinde olan insanlar 
kimi zaman devletin karşısında yer alabilmektedirler. İkinci bir motivasyon unsuruysa, dinin 
toplumsal alanda büyük bir güç olması ve yönetimin onunla rekabet edecek güçte olmadığı 
gerçeğiydi. Dolayısıyla bu yöndeki bir mücadeleye girişmek beyhude bir çaba olacaktır. Bu 
nedenle federal hükümet, herhangi bir dinî hareketi bastırma çabası içerisinde bulunmadı. 
Bu konudaki üçüncü bir tespitse, geleceğe dair beklentilerden ötürü dinî çoğulculuğa hoşgörü 
ile yaklaşılmış olmasıdır. Kurucu Babalar, gelecekte bölünmüş pek çok kilisenin toplumda 
yer alacağı beklentisi içerisinde olmuşlardır. Onlara göre bu çoğulcu gelecek herkes açısından 
yararlı olacaktır. Zira bu alandaki ahenk, gücün dağılmasını sağlayarak iktidar temerküzü 
bakımından engel teşkil edecektir. Bkz. D’antonio, a.g.m., s. 347.

29  Witte, a.g.m., s. 378.
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Kurucu Babaların kilise ve devlet ayrılığına yön veren perspektifleri, 
ayrılık ilkesini temelde beş farklı amaca hizmet edecek biçimde değerlen-
dirmekteydi. Bunlardan ilki, kiliseyi ya da din kurumunu devletin habis 
etkilerinden korumaktı. İkinci yaklaşımsa, devleti dinin tesirinden koru-
mayı amaçlamaktaydı. Üçüncü olarak, Kurucular, kilise ve devlet ayrılığı 
ilkesine, bireylerin vicdan hürriyetlerini kilisenin, devletin, ya da her iki-
sinin birden zora dayalı müdahalesinden korumak için müracaat etmiş-
lerdir. Dördüncü bir yaklaşım da, yerel ölçekteki dinsel faaliyetleri federal 
hükümetin müdahalesinden korumaktı. Bu kaygının temel sebebi, dinin 
her bakımdan eyaletler ölçeğinde değerlendirilmesi gereken yerel bir me-
sele olduğu yönündeki algıydı. Son olarak XVIII. yüzyıl Amerika’sında ki-
lise ve devlet ayrılığı, toplumu ve fertleri dinî faaliyetlere katılıma zorlayan 
uygulamaların önünü kesmek için başvurulması gereken bir teknik olarak 
düşünülmüştür.30

Kilise ve Devlet Ayrılığı: Bir Amerikan Çözümü

Kilise ve devlet ayrılığı ya da genellikle kısaltıldığı şekliyle ayrılık (separa-
tion), Amerikan siyasal sisteminde devletle dinî kurumların birbirlerinden 
bağımsız ve ayrı tutulmalarına ilişkin siyasî ve hukukî doktrini özetlemek 
için yaygın biçimde kullanılan bir kavramdır. Ayrılık, aynı zamanda –la-
isizmin değil- laikliğin, orijinal hâli dikkate alındığında, onun Amerikan 
kültüründeki en yakın karşılığına işaret etmektedir.31 Başka bir anlatımla, 
bunun teolojik bir temel ya da seküler bir amaçtan kaynaklanıyor oluşu 
önem arz etmeksizin, laiklik ve kilise-devlet ayrılığı terimlerinin hedefle-
diği ortak amaç, dünyevî ve ruhanî alanlar arasındaki ayrımın, devlet sis-

30 John Jr. Witte, “Facts and Fictions About the History of Separation of Church and State”, Journal 
of Church and State, Winter 2006, Vol. 48, s. 29-33. Esasen, XVIII. yüzyıl Amerika’sında, 
din ve devlet ilişkileri konusundaki kuruluş dönemi tartışmaları, teolojik perspektif ve 
siyasî perspektif olmak üzere iki ana damardan beslenmiştir. Bowser, a.g.m., s. 43. Teolojik 
perspektif Püritenlerin ve Evanjeliklerin bakış açılarını yansıtırken, diğeri aydınlanmacılar ve 
sivil cumhuriyetçilerin bakışını yansıtır. Witte, “The Essential Rights and Liberties of Religion 
in the American Constitutional Experiment”, a.g.m., s. 377. Kurucuların bakış açılarına 
ilişkin yapılabilecek sınıflandırmalardan şunları da zikretmek mümkündür: 1. Aydınlanma 
Ayrımcıları, 2. Ilımlı Politika Taraftarları, 3. Aşırı Dindar Ayrımcılar. Adams, a.g.e.,33-34. 
Bunun dışında, H. Jefferson Powell,’ın, 1. Tezat Aydınlanma, 2. Sivil Cumhuriyetçi, 3. 
Protestan, 4. Anayasacılığın Medenî Hukuk Gelenekleri ve McConnell’ın, Locke’çu-Jefferson’cu 
yaklaşıma karşıt olarak, muhtelif Evanjelik ve Madison’cı grupları ele aldığı tasnif sayılabilir. 
McConnell, a.g.m., s. 1430-1455. Witte’nin tasnifi için bkz. John Witte, Jr., “The Essential 
Rights and Liberties of Religion in the American Constitutional Experiment”, a.g.m., s. 377-
388.Uygulamada, dönemin düşünürleri ve politikacıları, duruma göre genellikle iki ya da daha 
fazla perspektife dâhil yaklaşımlar sergileyebilmişlerdir.

31 Gunn, ondan oldukça farklı bir anlam taşıyor olsa da, ABD’de, laiklikle aynı rolü oynayan 
terimin “din özgürlüğü” olduğunu söylemektedir. T. Jeremy Gunn, Din Özgürlüğü ve Laisite: 
ABD ve Fransa Arasında Bir Karşılaştırma, çev.: Hüseyin Bal, Liberte Yayınları, Ankara 2006, 
s. 5.
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teminde tesis edilmesidir. Dolayısıyla, bu iki anahtar terim maksatları ba-
kımından aynıdır. Ancak ikisi arasındaki ayrımı yaratan husus, tarihsel ve 
kültürel farklılıklar nedeniyle içlerinin ne şekilde doldurulduğu, yani uygu-
lamanın kendisidir. Kavramın anayurdu olan Katolik Fransa’da laiklik, bu 
inancın kurumsal gücünü kırmayı amaçlayarak ruhban karşıtı –sonrasın-
da da genel olarak dinle sorunlu- bir politika biçiminde doğmuş ve geliş-
miştir. Oysa Protestan geleneğe bağlı Amerika’da, iki farklı alan arasındaki 
ayrımı sağlama çabası, iki temel hedeften kaynaklanmıştır. Bunlardan biri, 
muhtelif Protestan mezhepleri devletin her türlü tesirinden korumak, ikin-
cisiyse, çok çeşitli bir dinî kompozisyonun bulunduğu ülkede, dinler kar-
şısında tarafsız kalabilen bir devlet yapısı ve anlayışı yaratmaktı. Bununla 
beraber, iki terimin temel kullanım amacından yola çıkarak, bir “Amerikan 
laikliği”nden bahsetmek, “teknik olarak” yanlış olmasa da, muhtemeldir ki 
bu, sıradan bir Amerikalı için hiçbir şey ifade etmeyecektir. Çünkü dinsel 
ve sivil-siyasal alan ayrımıyla kastedilen şey, eğer söz konusu ülke Amerika 
ise, “kilise ve devlet ayrılığı”dır. Bu nedenle, kilise ve devlet ilişkilerini 
özetlemek için, Amerika’da hiç kimse laiklik ya da sekülerizm gibi terimle-
re başvurmamaktadır.32

Kuşkusuz, temel kullanım amacı birbirinden ayrı olduğu varsayılan iki 
dünya arasındaki sınırları çizmek olsa da, Amerikan kilise ve devlet ay-
rılığı ilkesi, bu ülkenin tarihi ve geleneğiyle şekillenmiştir. Gerçekten de, 
Amerika’nın kilise ve devlet ayrılığı geleneğinin Avrupa’daki örneklerden 
farklı olmasının temel sebepleri, tarihsel köklerinde gizlidir. Bundaki en 
önemli etkense, Amerikan toplumunun dindarlığı ve buradaki farklı inanç 
gruplarının, kuruluş dönemindeki –ve günümüzdeki- çeşitliliği olmuştur. 
Amerikalıların bu özelliğinin din ve devlet ayrılığıyla ilişkisine dair er-
ken dönemde yapılan ve etkileri günümüze kadar ulaşan en kıymetli ça-
lışma, hiç şüphe yok ki, Alexis de Tocqueville (1805-1859)’in Amerika’da 
Demokrasi (De la démocratie en Amérique) isimli yapıtı olmuştur. 

Dinin, devlet gücünden ayrılmasını demokrasinin gereği olarak gören 
Tocqueville, uygarlığın iki unsuru olan din ve özgürlüğün, Amerika’da uz-
laşmış olduğu kanısındaydı.33 Ona göre, Anglo-Amerikalı toplumun doğ-
masına sebep olan hususun din olduğu asla unutulmamalıydı. Bundan 
dolayı, Birleşik Devletler’de din, toplumun alışkanlıkları ve vatanseverlik 
duygularıyla karışarak özel bir güç kazanmıştır. Buna, dinin bu ülkede 
kendini sınırlamış olması da başka bir güç olarak eklenmiştir.34

32 Douglas Laycock, “Church and State in the United States: Competing Conceptions and Historic 
Changes”, Indiana Journal of Global Legal Studies, Summer 2006, Vol. 13, Issue 2, s. 504.

33 Maurice Barbier, Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset, çev.: Özkan Gözel, Kaknüs 
Yayınları, İstanbul 1999, s. 274.

34 Alexis de Tocqueville, Amerika’da Demokrasi, çev.: İhsan Sezal, Fatoş Dilber, Yetkin Yayınları, 
Ankara 1994, s. 125.
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Tocqueville, Amerikan halkının doğal olarak dindar bir topluluk oldu-
ğundan bahseder. Ona göre, Amerika’da dinin sosyal hayattaki etkisi, ki-
lise ve devletin tam olarak ayrılmış olmasıyla açıklanabilir. Bu, din adam-
larının kamusal işlerle meşgul olmayıp, dinî işlerle uğraşmış olmalarına 
bağlanabilir.35 Bu ülkede siyaset ve din, ilkelerden başlayarak uzlaşmışlar-
dı ve bu durum sonrasında da böyle devam etmişti.36 Ülkedeki din adam-
ları, dinsel alanda egemen olmakla beraber, asla onun dışına çıkmamak-
taydılar. Cemaati bir noktaya kadar baskı altında tutup, sonrasında onları 
bağımsızlıklarıyla baş başa bırakmışlardır.37 Bu anlayış içinde Tocqueville, 
Amerikalıların din ve iktidarın birliğinin yarattığı tehlikelerden kaçındı-
ğını söylemektedir. Onların, kendi varlığını koruyabilmek için dini siya-
set dünyasının dışına yerleştirdiklerine dikkat çeker. Çünkü Amerikalı din 
adamları, siyasî güç kazanmayı istemenin maliyetinin, dinin nüfuzundan 
vazgeçmek olduğunun farkındaydılar. İktidarın desteğini yitirmeyi, onun 
kötülüklerini paylaşmaya tercih etmişlerdir.38 Dolayısıyla kilise ve devlet 
ayrılığı ilkesi, esasında din kurumunun işine yaramıştı.39

Öte yandan, tarihsel arka planı itibariyle Amerikan devletinin seküler 
bir karakterde kurulduğunu söylemek de mümkündür. Fransa’dan ya da 
bir başka Avrupa devletinden farklı olarak devlet, herhangi bir laikleşme 
sürecine tabi tutulmaksızın zaten laik karakterde kurulmuştu. Kiliselerle 
işbirliği içinde hareket etmekle birlikte, bu alanda sınırlanmıştı. Ayrıca 
Avrupa’daki uygulamanın aksine, hiçbir zaman kiliseyle birleşmemiş ol-
duğu için, hiçbir zaman da ondan ayrılmamış, örneğin Fransa’nın 1905 
Kanunu’na benzer bir düzenleme bu ülkede söz konusu olmamıştır.40 
Ülkenin, 1776’daki bağımsızlığından itibaren bir cumhuriyet olarak ku-
rulması ve tarihi boyunca da öyle kalmış olması, kilise ve devlet ayrılığı-
nın bu ülkede barışçıl biçimde tesis edilmesinde diğer bir önemli faktör 
olmuştur.41 Muhacirlerce Göçmenlerle kurulan yeni bir ülke olması hase-
biyle, burada Fransa’daki gibi bir “eski rejim” bulunmuyordu. Bundan do-
layı, ülkenin seküler ve dindar elitleri, kendilerinden önceki bir egemenle 
çatışmak yerine, federal düzeyde bir kilise ve devlet ayrılığı fikri üzerinde 
konsensüs sağlamaya çalışmışlardır.42 Ülkede hegemonik bir dinin bulun-

35 Barbier, a.g.e., s. 267.
36 Barbier, a.g.e., s. 273.
37 Tocqueville, a.g.e., s. 132.
38 Barbier, a.g.e., s. 268.
39 Peter L. Berger, “Religion and West”, The National Interest, Summer 2005, s. 119.
40 Joseph A. Komonchak, “‘The Crisis in Church-State Relationships in the U.S.A.’ A Recently 

Discovered Text by John Courtney Murray”, Review of Politics, Fall 1999, Vol. 61, Issue 4, s. 
694-695.

41 Jean Baubérot, Laiklik: Tutku ile Akıl Arasında 1905-2005,çev.: Alev Er, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2009, s. 156.

42 Ahmet T. Kuru, “Passive and Assertive Secularism: Historical Conditions, Ideological Struggles, 
and State Policies toward Religion”, World Politics, July 2007, Vol. 59, No. 4, s. 572.
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mayışı, dinî grupların bu anlamdaki bir ayrılığa taraftar olmasını sağla-
mıştır.43 Büyük çoğunluğu Protestan Hıristiyan olsa da, göçmenler farklı 
mezheplere bağlıydılar. Bu nedenle, tüm dinler azınlık dinleriydi ve hiçbiri 
diğerine hükmetmiyor, edemiyordu.44 Böyle bir inanç kompozisyonunda, 
rekabet hâlindeki Protestan gruplar arasındaki çeşitlilik, pek çok dinî gru-
bun, kilise ve devlet ayrılığı ilkesini kendi din hürriyetlerinin ikinci en iyi 
yolu olarak kabul etmelerine neden oldu45 ve bir herhangi inancın toplu-
mun tamamına tahakküm edecek resmî müesses din olmasını önlediler. 
Devlet desteğinin olmayışı, bu kurumları kendi üyelerinin finansal desteği 
ve liderliklerine bağımlı gönüllü birliklere dönüştürdü ve sivil toplum sa-
hasında faaliyet göstermeleri sonucunu doğurdu. Esasen, Amerikan kilise 
ve devlet ayrılığı pratiği, devleti herhangi bir dine ya da bütün dinlere yar-
dım etmekten men etme konusunda Fransız laikliğinden çok daha fazla 
zorlayıcıdır.46 Bunun sonucu olarak, ülkedeki tüm dinler, kiliseler ya da 
mezhepler eşit şartlar altındadırlar ve bunlardan hiçbiri imtiyaz sahibi de-
ğildir. Bu durum, onların tamamıyla kendi çabalarıyla gelişmeleri47 sonu-
cunu doğurmuştur.

Kilise ve devlet ayrılığı ilkesi, devletin dini himaye etmemesi anlamını 
taşır.48 Esasen, Amerikan kilise ve devlet ayrılığı modeli, gücünü federal 
devletin dinler karşısındaki tarafsız tutumuna borçludur. Dolayısıyla, ay-
rılık ilkesinin başarılı biçimde uygulanıyor oluşunun temel nedeninin ta-

43 Robert Bellah, “Civil Religion in America”, Daedalus, Fall 2005, No. 134, s. 50’den nakleden 
Kuru, a.g.m., s. 586.

44 William V. D’antonio ve diğerleri, “The American Experience of Religious Disestablishment 
and Pluralism”, Social Compass, 2006, Vol. 53, No. 3, s. 346.

45 Kuru, a.g.m., s. 586.
46 Bu katı ve ilkeli tutuma karşın devlet, dinin görünürlüğünü ortadan kaldırma yönünde 

bir çaba içerisinde değildir. Chand, Amerikan kilise ve devlet ayrılığı nosyonuyla, Fransız 
laikliğini kıyasladığı çalışmasında, Amerikan sisteminde dininizi şehre götürebilirken, Fransız 
anlayışında onu evde bırakmak zorunda olduğunuzu yazıyor. Robin K. Chand, “Understanding 
the Role of Faith in Government: A Comparative Analysis of the Separation of Church and State 
Between the United States and France”, The Holy Cross Journal of Law and Public Policy, 2007, 
Vol. 11, s. 6. Aynı şekilde, Conkle, Amerikan yaklaşımının, dinin kamusal alanda dışa vurulması 
konusunda, bazı yönleriyle Fransa’dakinden daha fazla koruyucu ve müsamahalı olduğunu 
belirtmektedir. Daniel O. Conkle, “Religious Expression and Symbolism in the American 
Constitutional Tradition: Governmental Neutrality, But Not Indifference”, Indiana Journal 
of Global Legal Studies, Summer 2006, Vol. 13, Issue 2, s. 417. Fransız kilise-devlet ayrılığı 
modeli, devletin kendisini dinin aşırılıklarından koruması anlamına gelirken, Amerika’nınki, 
din hürriyeti ve dinin devletin aşırılıklarından korunması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla 
Amerikalılar, teorik olarak dini düzenleyen devlet kanunlarından şüphe duymaya meyyalken, 
Fransızlar dinsel faaliyetleri düzenleyen kanunların yokluğundan kuşku duymaya daha 
yatkındırlar. T. Jeremy Gunn, “ABD ve Fransa’da Din Özgürlüğü ve Laiklik”, Liberal Düşünce, 
Kış-Bahar 2006, Yıl: 11, Sayı: 41-42, s. 36-37.

47 Elisabeth Zoller, “Laïcitéin the United States or the Separation of Church and State in a Pluralist 
Society”, Indiana Journal of Global Legal Studies, Summer 2006, Vol. 13, Issue 2, s. 566.

48 Laycock, a.g.m., s. 504.
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rafsız devlet anlayışı49 olduğunu söylemek, ABD örneğinde hiç de abartılı 
değildir. 

Sonuç

Hıristiyan kurumsal dininin, diğer bir ifadeyle kilisenin, devlet faaliyetle-
rinin dışında tutulması yönündeki çabaların bedeli pek çok ülkede yıkıcı 
toplumsal çatışmalar olmuştur. Bu yöndeki örnekler en belirgin biçimde 
Devrim sonrası Fransa’da gözlenmek kaydıyla, Batı Avrupa ülkelerinin 
pek çoğunda yaşanmıştır. Muhtemeldir ki, kökleri Avrupa’da olan Amerika 
Birleşik Devletleri, kilise ve devlet ayrılığı ilkesinin tesis sürecini en az ha-
sarla atlatan Hıristiyan ülkelerden biri olmuştur.

Kuşkusuz, Birleşik Devletler’de devlet ve kurumsal dinin birbirinden 
ayrılması sürecinin nispeten sancısız biçimde atlatılmış olmasının bazı 
ipuçları, ülkenin kuruluşundan sonraki yaklaşık iki yüz yıllık tarihte gizli-
dir. Bu nedenle, din ve devlet arasındaki gerilimleri çözmeye dönük olarak 
bulunan Amerikan çözümünün tarihî ve fikrî temellerinden çıkarılacak so-
nuçları özetlemek önemli olabilir.

Bunlardan birincisi, Tocqueville’den çağdaş araştırmacılara kadar pek 
çok ismin önemle üzerinde durduğu gibi, dinin ve dinî kurumların bu ül-
kede işgal ettiği sahanın genişliğidir. Dindarlık, kuruluşundan itibaren ül-
kedeki kilise ve devlet ayrılığını şekillendiren önemli bir faktör olmuştur. 
İfade edildiği gibi, Yeni Dünya’daki koloniler, gerek anavatanlarında gör-
dükleri baskı ve eziyet sebebiyle, gerekse de bunu ekonomik gelişmenin 
bir aracı biçiminde değerlendirdikleri için, dini ve din hürriyetini fazlasıyla 
önemsemişlerdir. Bu yapı içerisinde, çok çeşitli bir dinî kompozisyonun –
çoğunlukla Hıristiyan dininin muhtelif Protestan yorumlarının- bulundu-
ğu ülkede, birbirleriyle rekabet hâlindeki inançlar, içlerinden birinin öne 
çıkarak diğerlerini baskı altına almasından endişelenmişlerdir. Dolayısıyla 
her cemaat, kilise ve devlet ayrılığını kendi din özgürlüğünün korunması 
bakımından tercih edilebilir bir yol olarak görmüştür.

Bununla bağlantılı olarak, Amerika’daki kurumsal dinin kendine has 
özellikleri ayrılık sürecinin daha az badireyle atlatılmasına hizmet etti. 
Ülkedeki din adamlarının, dinî nitelikli görevlerini yönetime ilişkin faali-
yetlerden uzak tutma çabaları, kilisenin devletten ayrılığı konusunda doğal 
bir imkân sağlamıştır.

49 Devletin ve devlet adamlarının bu tarafsızlığını tesis etmek üzere, Anayasa altıncı maddesinde 
şu hükmü getirmektedir: “Senatörler, temsilciler, diğer devlet yetkilileri, tüm yürütme ve yargı 
mercileri bu anayasayı tasdik etme ve destekleme konusunda yemin etmek zorundadırlar; 
ancak Birleşik Devletler altında hiçbir merci ya da kamu görevi için herhangi bir inanç, şart 
olarak aranmayacaktır.” Çaha, “Amerikan Modeli: İnanç ile Özgürlüğün Buluşması”, Liberal 
Düşünce, Bahar-Yaz 2003, Yıl: 8, Sayı: 30-31, s. 20.
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Diğer yandan, dinî toplulukların faaliyetlerini tehlikeye sokmayacak 
tarafsız bir üst otoritenin tesis edilmesi, bu ülkedeki kilise ve devlet ayrı-
lığına hüviyet kazandıran diğer bir etken olmuştur. Bunun sonucu olarak, 
devletin dine yönelik yardımlarına mani olma konusunda oldukça katı bir 
anlayış doğmuştur. Bütün farklı dinsel gruplara karşı eşit davranan –ya da 
davranması beklenen- ve hiçbirine imtiyaz tanımayan bir devlet yapısının 
tesis edilmesi arzulanmıştır. Dolayısıyla, devletin dinle olan teması sonucu 
ortaya çıkması muhtemel olan sorunların aşılmasında, Amerikan sistemin-
de en önemli rol tarafsız kalabilen bir devletin olmuştur. Tarafsızlık ilkesi 
çok katı bir biçimde uygulanmakla beraber, bu katılık dine karşı husumet 
duyulması gibi bir sonuç doğurmamıştır. Din olgusu, sosyolojik gerçekli-
ğin bir parçası olarak değerlendirilmiş, onu toplumsal hayattan dışlama 
gibi bir uygulama söz konusu olmamıştır. Kuşkusuz, Protestan geleneğe 
olan bağlılığın da bunda önemli etkisi olmuştur.

Diğer bir husus, Amerika’daki güçlü federal geleneğin kilise-devlet ay-
rılığına olan etkilerine ilişkindir. Farklı inanç gruplarınca kurulan koloni-
ler, sonrasında eyaletlere dönüşerek bu federal yapının birer parçası hâline 
gelmişlerdir. İstisnaları bulunmakla birlikte, her yerleşim bir cemaatin ta-
hakkümü altındaydı. Ancak bu cemaatlerden hiçbiri federal devlete tek ba-
şına egemen değildi. Bu denge içerisinde Amerika, hiçbir dinî inanç ya da 
yorumun hâkim olmadığı bir devlet biçiminde kurulmuş oldu.

Başka bir husus da, kilise ve devlet ayrılığının tesis edilmesi konusun-
daki anayasal teminata ilişkindir. Zikredildiği üzere, bu ayrılığı federal se-
viyede sağlayan hukukî ilke İlk Tadil’di. İlk Tadil, pratik biçimde ve ustaca, 
Amerikan devletinin dinle olan ilişkisini şekillendirmiştir. Hem devlete 
resmî bir din atfetmekten imtina etmiş, hem de din ve vicdan hürriyetine 
sahip çıkmıştır. Bunu yaparken de özel ya da teknik terimlere başvurmak-
tan özenle kaçınmıştır. Ne, devletin şu ya da bu dini resmî olarak kabul 
ettiğini ifade etmiş, ne de ABD’nin temel niteliğini “laiklik”, “sekülerlik” ya 
da “kilise ve devlet ayrılığı” gibi kavramlarla açıklama ihtiyacı hissetmiştir. 
Anayasal ilkenin oluşturulmasında esnek bir dilin tercih edilmesi, madde-
nin 1791’den bu yana yürürlükte olmasına yardımcı olmuştur. Bu alanda, 
üzerinde toplumsal mutabakata varılmamış ya da hükmünü zaman içe-
risinde yitirebilecek terimlerin kullanılmasından kaçınılması, onun uzun 
yıllar boyunca geçerli kalmasını sağlamıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kilise ve devlet ayrılığına ilişkin tarihî 
tecrübelerden çıkarılabilecek son bir sonuç ise, tarafsız bir devletin, bir an-
lamıyla, “piyasa mekanizması”nı dinler bakımından da işletmiş oluşudur. 
Yönetimin, dinî alanın dışında kalmasının neticesi olarak kilise ve devlet 
ayrılığı, Amerika’daki dinleri zayıflatmayıp güçlendirmiştir. Bu rekabet-
çi yapı içindeki farklı dinî inanç grupları, daha fazla mensup kazanmak 
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için çetin bir mücadelenin içine girmişlerdir. Bir yandan devletin ve siya-
setin menfi etkilerinden uzak kalırlarken, diğer yandan da, dinle kavgalı 
olmayan bir sivil-siyasal çevre içerisinde bu yapıları bir şekilde etkileye-
bilme imkânı elde etmişlerdir. Bu rekabet ortamında, sadece ibadethane-
lerle değil, muhtelif sosyal hizmet kurumları, hastaneler, okullar, üniver-
siteler ve medya organlarıyla büyüyüp gelişmişlerdir. Özetle bu durum, 
Amerika’daki dinî cemaatlerin işine “iki kez” yaramış, bu grupların güçlü 
bir sivil toplum kuruluşu olarak varlıklarını ve faaliyetlerini sürdürmeleri-
ne imkân sağlamıştır.
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ABD Başkanlık Sistemi, Kuvvetler 
Dengesi ve Farklı Uygulamaları1

US Presidential System, Balance of Powers and Its Different Applications

Abdullah KIRAN*
Murat AKTAŞ**

Öz

Keskin bir erkler ayrılığı ilkesine dayanan Amerikan Başkanlık Sistemi, 
tarihsel süreç içerisinde kendine özgü dinamiklerle gelişen federal sistemin 
de etkisiyle oluşan ve dünyada en iyi işleyen başkanlık sistemi olarak kabul 
edilen bir temsili demokrasi rejimi olarak bilinmektedir. ABD’nin kurucu 
babalarının önemli oranda John Locke ve Montesquieu’nün erkler ayrılığı 
prensibinden esinlenerek oluşturduğu sistem, “gücün gücü durması” (que 
le pouvoir arrête le pouvoir) ilkesinden hareketle yasama ve yürütmenin 
bölüşülerek bir fren ve denge sistemi oluşturması üzerinde şekillenmiştir. 
Böylece kuvvetler dengesine dayanan bu sistem doğduğu ülkede olan 
ABD’de sorunsuz bir şekilde işlemesine rağmen başka ülkelerde çeşitli 
sorunlara neden olmaktadır. Peki, bu sistem özellikle Latin Amerika 
ülkeleri başta olmak üzere başka yerlerde neden demokratik bir şekilde 
işleyememektedir? ABD başkanlık sistemini dayandığı temel prensip 
olan kuvvetler ayrılığı ile fren ve denge sistemini ele alan bu çalışma, 
aynı zamanda bunların uygulandığı diğer ülkeleri de incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: ABD Başkanlık Sistemi, Erkler Ayrılığı, Kuvvetler 
Dengesi, Parlamenter Sistem ve Yarı Başkanlık Sistemi. 

Abstract

 The American Presidential Systems are based on a sharp of the principle 
of the separation of powers. In the historical process, the federal system 
with its own specific dynamics occur due to the effects on presidential 

1 Bu makale; Murat Aktaş ve Bayram Coşkun tarafından editörlüğü yapılan “Başkanlık Sistemi” 
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geçirilerek genişletilmesi suretiyle hazırlanmıştır
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system, which is accepted as the best performing in the world and is known 
as the regime of representative democracy.  The founding fathers of the 
United States of America were inspired by John Locke and Montesquieu’s 
the separation of powers principle which creates “que le pouvoir arrête 
le pouvoir”. This principle has been shaped to create a system on the 
legislative and executive branches split by check and balance. Thus, 
the balance of forces of this system, which is based on country of birth 
in the U.S. while other countries operate seamlessly in various, causes 
problems. Why this system especially in other places in particular Latin 
American countries do not process in a democratic way? This study is 
based on separation of powers, check and balance systems which are the 
basic principles of the US presidential system. At the same time, this work 
examines that other countries are implemented by this principles.

Key words: US presidential system, separation of powers, balance of 
powers, parliamentary system and semi presidential system.

Giriş

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarihinde yaşanmış bir takım olaylar, 
yalnızca bu ülkedeki devlet organlarının oluşumuna ve siyasî partilerin ge-
lişimine katkıda bulunmakla kalmamış, aynı zamanda federal devlet yapı-
lanması ile etkin bir şekilde işleyen demokrasi kültürü ve başkanlık siste-
minin ortaya çıkmasına da yol açmıştır. Bir diğer deyişle, ilk olarak ABD’de 
uygulamaya konmuş olan başkanlık sistemi, bir devlet yönetimi modeli 
olarak bu ülkenin kendine özgü koşullarında doğup burada gelişmiş ve bu 
ülkede sağlıklı biçimde işlemektedir. Böylece bu sistem siyasal istikrar ve 
demokrasi açısından önemli bir dayanak oluşturmaktadır. Dolayısıyla net 
bir şekilde ayrıştırılmış kuvvetler ayrılığı prensibi ile fren ve denge me-
kanizmaları ilkelerine dayanan başkanlık sistemi2 ABD’de önemli oranda 
demokratik bir şekilde işleyebilmektedir. 

ABD Anayasası’nı hazırlayanlar 1787 yılında Philadelphia’da toplandık-
larında, onları en çok meşgul eden konuların başında nasıl bir yürütmenin 
oluşturulacağı sorunu geliyordu. Anayasayı oluşturan siyasetçi ve yazar-
lar, monarşiye dönüşecek bir sistemin oluşturulmasına karşı idiler. George 
Washington (1732-1799) ve Alexander Hamilton (1755-1804), etkin bir şe-
kilde karar verecek tek bir yürütmenin, diğer bir deyişle güçlü ulusal bir 

2  Pınar Akçalı, “Siyasal İstikrar ve Başkanlık Sistemi: Amerika Birleşik Devletleri Örneği”, 
Başkanlık Sistemi ve Türkiye, Derleyen: İhsan Kamalak, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2007, 
s.59.
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hükümetin gerekli olduğunu dile getirirken; James Madison (1751-1836) 
ve Thomas Jefferson (1743-1826) gibi düşünürler ise yasama, yürütme ve 
yargı erklerinin tek bir elde toplanmasını tiranlık olarak değerlendirmek-
teydiler. Onlara göre tiranlık yukarıdan, yöneticilerden gelebileceği gibi, 
aşağıdan, halk kitlelerinden de gelebilirdi.3 Bu yüzden anayasada kuvvet-
ler ayrılığı prensibi oldukça sağlam bir dengeye oturtulmalı ve bir fren ve 
denge mekanizması oluşturulmalıydı. Peki, böylesine hassas bir denge na-
sıl kurulabilirdi? Çözüme kavuşturulması gereken asıl sorun buydu. ABD 
Anayasası’nı oluşturanlar, bu sorunu aşmada Fransız Charles de Secondat 
Baron de Brede et de Montesquieu’den (1689-1755) ciddi oranda ilham al-
dılar.4

Amerika Birleşik Devletlerinin Kurucu Babaları III. Gegorge ve onun 
idarî diktatörlüğünden bağımsızlıklarını yeni kazanmış vaziyette, devletin 
bir dalını diğer bir dalının gücüne karşı kontrol mekanizması olarak kur-
dular. ABD’nin bu akıllıca düzenleme sayesinde tiranlıktan korunduğu ka-
bul edilmektedir. Bugün demokrasisi ciddi biçimde işleyen ABD’nin kuv-
vetler ayrılığı ve Kurucu Babaların üzerinde ısrarla durduğu “kontroller ve 
dengeler” sistemi ile gurur duyduğu bilinmektedir.5  

1. Kuvvetler Ayrılığı ve Dengesi

Yasama, yürütme ve yargı devlette birleşen üç temel kuvvet olarak dikkat 
çekmektedir. Yasama kanun yapımı, yürütme kanunların uygulanması ve 
yargı kanunlarla ilgili ihtilafların yargı organları tarafından ve aracılığıyla 
çözülmesi fonksiyonlarını ifade etmektedir. Bu üç kuvvetin aynı elde top-
lanması ortaya zapt edilmesi güç, hatta imkânsız bir canavar çıkarır. O yüz-
den, özgürlüğü korumak isteyen her sistem bu kuvvetleri ayırmak ve ayrı 
ayrı organlara teslim etmek durumunda kalmıştır.6

Modern demokrasinin ilk örneklerinin yerleşmesinde kuvvetler ayrılığı 
ilkesinin temel bir prensip olarak geliştiği kabul edilmektedir. Kuvvetler 
ayrılığının düşüncesi için en belirgin anayasal model, konsüller, senato 
ve halk tribünlerinden oluşan sistemiyle cumhuriyet Roma’sı kabul edil-
mektedir. Ardından Roma modeline 18. yüzyılda, belirgin bir örnek olarak 
eklenen İngiliz sistemi dikkat çekmektedir. Monarşi, lordlar ve avamdan 

3  Eddie J. Girdner, Power &People An Intoduction to Politics, Literatür Yayınları, İstanbul, 
1996, s. 203.

4   George C. Edwards & Stephen J. Wayne, Presidential Leadership Politics  and Policy Making,  
St Martin’s Press, Fourth Edition, New York,1997, s.4.

5  Michael G. Roskin, vd., Siyaset Bilimi: Bir Giriş, Çev: Atilla Yayla, Adres Yayınları, Ankara, 
2013, s.270.

6  Atilla Yayla, Siyaset Bilimi, Adres Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2015, s.154.
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oluşan ve Montesquieu’ye dengeli bir yönetim sisteminin örneği olarak 
görünen İngiliz sisteminin teorik olarak incelenmesi bundan sonraki de-
mokratik sistemler için önemli oranda örnek teşkil etmiştir. Aslında teorisi 
daha önce Aristoteles tarafından yapılmış olan bu sistem çok uzun bir süre 
sonra Montesquieu tarafından yeniden ele alınmış7 ve geliştirilmiştir.

John Locke ve Montesquieu tarafından teorize edilen kuvvetler ay-
rılığı ilkesi “iktidarın istismar edilmemesi için gücün gücü durdurma-
sı gerektiğini”8 öngörmüştür. Yasama gücünü en temel ve en önemli güç 
olarak kabul eden John Locke, bunun kontrol edilebilmesi için “yasaları 
yapanlar ile uygulayanların farklı kimseler olması gerektiğini” savunmuş-
tur. Böylece yasama ve yürütme ayrımı gündeme gelmiş ve bu kuvvetlerin 
yanında “üçüncü kuvvet olarak dış politika sorunlarıyla ilgili olarak federa-
tif kuvvet önerilmiştir.”9 Bu yaklaşım demokratik hükümet sistemleri açı-
sından temel bir yaklaşım ortaya koyarken, onu takip eden Montesquieu 
de bunu özgürlüğün temel dayanaklarından biri olarak formüle etmiştir. 
John Locke’un Hükümet Üzerine İki İnceleme adlı eseri onu müteakiben 
gelişen demokratik sistemlere ilham kaynağı olmuştur. Kamusal alana ta-
mamen politik bir boyut kazandıran John Locke, aynı kamusal alanda bi-
reyler ve gruplara, dolayısıyla örgütlü topluma da yer bırakmış ve devleti 
mutlak bir hegemonya aygıtı olmaktan çıkararak10 denetlenebilir olduğunu 
göstermiştir. 

Montesquieu’nun 1748’de yayınlanan Kanunların Ruhu adlı eseri, si-
yaset biliminin temel klasikleri arasında sayılmaktadır.  Yazar bu eseri için 
materyal toplamak amacıyla neredeyse bütün Avrupa’yı dolaşmış ve bir 
süre de İngiltere’de kalarak İngiliz sistemini incelemişti. Fransa kralı ile 
birtakım sorunlar yaşayan Montesquieu’nün bu seyahatleri aslında bir nevi 
“zorunluluktan” kaynaklanmaktaydı. Bu yüzden uzun yıllar İngiltere’de 
yaşayan Montesquieu, burada devlet yönetiminde yasama ve yürütmenin 
karşılıklı bir denge üzerine temellendirildiğini görmüş ve buna hayran ol-
muştu. Özü itibariyle bu yapı, kralın (executive) ve parlamentonun (the 
legislative) karşılıklı olarak birbirlerini dengelemelerine dayanmaktaydı.11 

Egemen olan insan tipi ya da onun siyasal karakterinin devletin yöne-

7  İrfan Çelik, “Kuvvetler Ayrılığı: Bir İndirgeme ve Dönüşüm”,  Liberal Düşünce, Yıl: 16, Sayı: 
61-62, Kış-Bahar 2011, ss.143-166.

8  Pierre-Yves Baudot ve Thomas Ribemont, Science Politique, 2.Edition, Sup Foucher, Paris, 
2013, s.31.

9  Alaattin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1997, ss.344-345.
10  Vehbi Bayhan, “Demokrasi ve Sivil Toplum Örgütlerinin Engelleri: Patronaj ve Nepotizm”, 

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 26,  No: 1, Mayıs 2002, ss.1-13.
11  Michael G. Roskin, vd., Political Science, Tent Edition, Pearson International Edition, 2008, s. 

261.
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tim şeklini belirlediğini savunan Montesquieu, demokrasinin karakteristik 
özelliğini ise halkın yasa koyucu iktidarı kullanması ile anayasa ve tek tek 
yasalar konusunda karar verme hakkına12 bağlıyordu. Montesquieu, “eğer 
yasama organı yürütmenin işine burnunu sokmaya kalkarsa o zaman yü-
rütme organı yıkılır”13 diyordu. Bu yüzden Montesquieu; yasama, yürüt-
me ve yargı organlarının karşılıklı bir dengeye oturtulmadığı, “üç erkin bir 
durgunluk ya da hareketsizlik meydana getirmediği” sistemlerde özgür bir 
yönetimin oluşturulabilmesini adeta imkânsız görmektedir. Ona göre öz-
gürlük yalnızca eğer devlet, birbirini kontrol etme ve dengeleme yeteneği-
ne sahip iki dala, yasama ve yürütmeye bölünürse korunabilirdi. Modern 
devletler hala bu iki dala sahiptir fakat bu iki gücün birbirini en iyi şekilde 
kontrol ederek dengelediği sistem ABD’de sorunsuz bir şekilde işleyebil-
mektedir. En azından teorik olarak yasama organı topluma değerleri tahsis 
eden kanunları yapar ve yürütme yasama tarafından çıkarılan yazılı ka-
nunları uygular.14 

Demokrasinin ilkesinin erdemle bağlantılı olduğunu, titizlik isteyen ve 
zor yerine getirilebilecek bir şart olduğunu belirten Montesquieu, ayrıca 
demokrasinin iki türlü tehlikeyle de karşı karşıya olduğunu belirtmektedir. 
Ona göre: “eğer eşitlik ruhu” kaybolursa demokrasi yozlaşır ve eğer “abar-
tılmış eşitlik ruhu bir kenarından yırtılırsa” demokrasi çöker. “Eşitsizlik 
ruhu” demokrasiyi, aristokrasi veya tek kişinin egemenliğine dönüştürür; 
buna karşın “abartılmış eşitlik ruhu” despotik egemenliğe yol açar. Siyasal-
kültürel temellerin erozyona uğraması ile bütün yönetimlerin yozlaşacağı-
nı belirten Montesquieu aracı güçlerin ortadan kalkmasıyla despotik yöne-
timlerin kendilerini tahrip edeceğini kaydetmektedir.15

Kanunların Ruhu kitabının XI. bölümünde İngiltere’ye önemli bir yer 
veren Montesquieu, burada kuvvetler ayırımı teorisi olarak yanlış yorum-
lanan, aslında devlet güçlerinin yasama, yürütme ve yargıda birbiri ile 
bağlantılı kısmı güçler ayırımı kuramı olarak ifade edilebilecek bir düşün-
ce yapısı kurmaktadır. Montesquieu’nün “özgürlükçü devlet modeli”ni 
kuvvetler ayırımı ve kuvvetler dengesi olarak anlamak daha uygundur. 
Montesquieu Kanunların Ruhu’nun XII. bölümünde açıkça üç kuvvetin 
dağılımından söz etmektedir. Bu münasebetle geliştirilmiş olan kuvvetler 
ayrılığı öğretisi yetkili toplumsal güçlerin -taç, aristokrasi ve burjuvazi- pay 
sahibi oldukları “meşruluk, temel haklar, iktidarın bölünmesi ve karma 

12  Manfred G. Schmidt, Demokrasi Kuramlarına Giriş, Çev: M. Emin Köktaş, Vadi Yayınları, 2. 
Baskı, Ankara, 2002. ss.50-53.

13  Montesquieu, “Yasaların Ruhu’ndan Seçmeler,” Çev: Fehmi Baldaş,   Derleyen: Mete Tunçay, 
Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 3. Baskı, 2009, s.370.

14  Michael G. Roskin, vd., Siyaset Bilimi: Bir Giriş, Çev: Atilla Yayla, Adres Yayınları, Ankara, 
2013, s.268.

15  Manfred G. Schmidt, Demokrasi Kuramlarına Giriş, Çev: M. Emin Köktaş, Vadi Yayınları, 2. 
Baskı, Ankara, 2002. s.56.
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anayasa”dan oluşan özel bir sentez içermektedir. Montesquieu’nün devlet 
modelinin demokrasi kuramı bakımından önemi iki yönlüdür. İktidarın 
iktidarla sıkıca dizginlenmesi- bunun temel anlatımı “que le pouvoir arrête 
le pouvoir” biçiminde formüle edilmiştir. Yani her devlet gücü ancak diğeri 
ile durdurulabilir.16

“Montesquieu, yasa yapma, yasayı uygulama ve yasaya göre ceza verme 
yetkilerinin yani üç kuvvetin ayrı toplumsal güçler tarafından paylaştırıl-
masını öne sürmüştür.”17 

 “Montesquieu’nün modeli özgürlüğün, ancak bir iktidarın (devlet oto-
ritesi anlamında) diğer iktidarlar tarafından sıkıştırıldığı devlette egemen 
olacağı kabulüne dayanır. Model dört parçadan oluşmaktadır: 1) Yasama, 
yürütme ve yargı otoritesi arasında farklılaşabilen otorite; 2) Toplumu be-
lirleyen toplumsal güçler, özellikle taç, aristokrasi ve burjuvazi; 3) Devlet 
organları; bunlar arasında seçme hakkına sahip olanlar, ayrıca halk mecli-
si, doğuştan gelen asalete dayanan aristokrat meclisi, periyodik olarak top-
lanan ve halk arasında kura ile seçilen halk mahkemesi, parlamentonun 
aristokrasi meclisinin komisyonu olarak aristokrasi mahkemesi, irsî olarak 
monark ve kralın danışmanı olarak bakanlar sayılabilir; 4) Yetkiler, başka 
yetkilerle birlikte temsilcileri seçmek ve yasaları çıkarmak, veto hakkı ve 
daha birçok yetki.”18

 İktidarın kontrolü ve denge sağlamaya yönelik kuvvetler ayrılığı mo-
delini teorize eden Montesquieu’nün özgürlükçü devlet modelinin parça-
larının birleştirilmesi için bazı kurallar gerekmektedir. Birinci kurala göre, 
iki veya üç otorite, yalnızca bir tek toplumsal kuvvetin veya tek başına bir 
devlet organının tasarrufunda olurlarsa, özgürlük egemen olamaz. İkinci 
kurala göre, eğer üç otoriteden biri, münhasıran bir toplumsal kuvvet 
veya tek başına bir devlet organı tarafından üstlenilirse özgürlük olamaz. 
Üçüncü kural, toplumu belirleyen toplumsal kuvvetler üç otoriteden her 
birine uygun biçimde katılmayıp, onlara tabi oldukları sürece, özgürlük ol-
mayacağını ifade ediyor. Dördüncü kurala göre, en önemli toplumsal kuv-
vetlerin –taç, aristokrasi ve burjuvazi- eşitlik ve bağımsızlığı, işbirliğinin 
temelini oluşturtur.”19 

16  Manfred G. Schmidt, Demokrasi Kuramlarına Giriş, Çev: M. Emin Köktaş, Vadi Yayınları, 2. 
Baskı, Ankara, 2002. s.56.

17  Ahmet Taner Kışlalı, Siyasal Sistemler, İmge Kitabevi, Ankara, 1998, 201.
18  Manfred G. Schmidt, Demokrasi Kuramlarına Giriş, Çev: M. Emin Köktaş, Vadi Yayınları, 2. 

Baskı, Ankara, 2002. ss.56-57.
19  Manfred G. Schmidt, Demokrasi Kuramlarına Giriş, Çev: M. Emin Köktaş, Vadi Yayınları, 2. 

Baskı, Ankara, 2002. S.57



ABD Başkanlık Sistemi, Kuvvetler Dengesi ve Farklı Uygulamaları 

61

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / K
ış 2017 / 19: 55-82

Montesquieu’nün kuvvetlerin bölüşümü olarak meşhur olan öğretisi, 
toplumsal güçlerin pay sahibi oldukları, “meşruluk, temel haklar, iktidarın 
bölünmesi ve karma anayasa”dan oluşan bir sentez içermektedir. Devletin, 
farklı siyasal güçlerin temsilini organize edecek bir yapıda, monarkın, aris-
tokrasinin ve halkın güçler dengesini ifade edecek bir karma rejim olarak 
örgütlenmesinin teorisidir bu.  Aristokrasi de monark ve halk arasındaki 
dengeyi sürdürmek için gereken temeli oluşturmaktadır.20

Kuvvetler ayrılığı özünde, aristokrasiyi krala karşı korumak için kurul-
muş olsa da; “burjuva devrimleri başarıya ulaşınca Fransız ve Amerikan 
devletlerinin anayasalarına geçerek, varlığını çağdaş anayasalara kadar 
sürdürebilen bir anayasa ilkesi durumuna gelmiştir.”21 Demokrasinin ve 
yönetim şekillerinin zamanın şartlarına uyarak yeni biçimler alması kuv-
vetler ayrılığı fikrinin özünü değiştirmemiştir.22 

John Locke gibi Montesquieu de Fransız Devrimi’nde, İngiliz koloni-
lerinin Kuzey Amerika’daki bağımsızlık savaşında ve ABD’nin anayasal 
düzeninin hazırlanmasında kendilerine dayanılan düşünürler arasında 
sayılmaktadır.23 ABD’nin kurucu babaları,  Montesquieu’nun erklerin ayrı-
lığı ve birbirini dengelemesi konusundaki kaygılarını esas alarak, kuvvet-
ler ayrılığı ilkesinde denge olgusunu göz önünde bulundurarak, ülkenin 
temel yasalarını belirleyen anayasalarını hazırladılar. 1787’de kabul edilen 
federal Anayasa bir önsöz ve 7 maddeden oluşmaktadır. Şimdiye kadar 27 
değişiklik yapılan Anayasa üzerinde yapılan bazı küçük değişikliklerle gü-
nümüze kadar gelmiştir. Yetki kullanımını ulusal ve federe devletlerarasın-
da paylaşan ABD Anayasası, federal bir sisteme dayanmaktadır.  Anayasa, 
yürütme organının başı olarak Başkana yasaları uygulama görevi, yasama 
organına, diğer bir deyimle Kongreye de yasa yapma, Yüksek Mahkeme ve 
diğer Federal mahkemelere ise kanunları yorumlama, uygulama ve davala-
rı karara bağlama yetkilerini tanımaktadır. Yüksek Mahkeme, Anayasa ile 
çelişen veya çatışan federal, eyalet veya yerel bir yasayı geçersiz kılma veya 
kaldırma yetkisine sahiptir. Bu anlamıyla Yüksek Mahkeme, Anayasayı yo-
rumlamada nihai yetkiyi elinde bulundurmaktadır. 

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin çıkış noktası güçlü olan kimsenin veya or-
ganın bu gücünü kötüye kullanacağı, “ötekini” etkisi altına alacağı varsa-
yımıdır. Kuvvetin kötüye kullanılmasını önlemek ve bu güçler arasında bir 
denge sağlamak, demokrasilerde bu kuvvetlerin değişik organlar tarafın-

20  İrfan Çelik, “Kuvvetler Ayrılığı: Bir İndirgeme ve Dönüşüm”,  Liberal Düşünce, Yıl: 16, Sayı: 61-
62, Kış-Bahar 2011, ss. 143-166; David Held, Models of Democracy, Stanford University Press, 
USA, 1996, ss.84-85.

21  Alaattin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1997, s.355.
22 Emrah Topçu, Kuvvetler Ayrılığı Temelinde Devlet Teşkilat Yapısı, https://www.kaysis.gov.tr/

Makaleler/EmrahTopcu_kuvvetler_Ayriligi.pdf
23  Manfred G. Schmidt, Demokrasi Kuramlarına Giriş, Çev: M. Emin Köktaş, Vadi Yayınları, 2. 

Baskı, Ankara, 2002. s.49.
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dan icra edilmesi ve birbirlerinden tamamen bağımsız olmaları yolu ile 
gerçekleştirilir. Böylece bu organların yetki ve görevlerini yerine getirir-
ken, birinin diğerini kendi çıkarı için kullanması ve onu etki altına alma-
sının önüne geçilmesi sağlanmaktadır. Demokratik sistemlerde “kuvvetler 
ayrılığı” ilkesi gereği, yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız 
olması esastır ve en büyük tehlike ise yargının bağımsızlığının zedelenme-
si, yara almasıdır. Çünkü demokrasi denilen şey sadece sandıktan ibaret 
değildir. Elbette halkın iradesi çok değerli ve belirleyicidir. Ancak halkın 
oyu ile gelenlerin güç zehirlenmesi yaşaması, yetkilerini kötüye kullanma-
ları olasılığı her zaman vardır ve halkın bu kötüye kullanma eğilimine karşı 
korunması gerekmektedir. Bu gücü kullanarak halka karşı suç işlenmesi-
nin önüne geçmek gerekir. Hitler de halkın oyuyla gelmiş ama bu hakkını 
kötüye kullanmış ve halka karşı ağır suçlar işlemişti.24

2. Başkanlık Sisteminin Yapısı ve Özellikleri 

Başkanlık; yürütme organının başı ve aynı zamanda devlet başkanı olan 
başkanın belirli bir süre için halk tarafından seçildiği ve yasama organı-
nın başkanı düşüremediği, başkanın da yasama organını feshedemediği 
bir siyasi rejim olarak tanımlanmaktadır. 1787 anayasasıyla birlikte kökeni 
ABD’ye dayanan başkanlık rejiminin; başkanlık, yarı başkanlık ve seçilmiş 
başkanlık şeklindeki üç değişik uygulamasından biri olan başkanlık siste-
minin yürütme ile ilgili yetkilerin tamamı neredeyse başkanda olup, genel-
de de Latin Amerika ülkelerinin uygulayıcısı olduğu görülmektedir. Ne var 
ki, söz konusu bu toplumlarda süregelen “şef” anlayışı günümüz siyaset 
literatüründe “başkancı” olarak zikredilmiş olsa da, özünde kurumsallaşa-
mamış toplumların yönetim tarzı şeklinde tezahür ettiği görülmektedir.25 

Başkanlık sisteminin genel olarak üç temel özelliği olduğu söylenebilir. 
“Bunlardan ilki hem yürütmenin başı olan başkanın, hem de yasama orga-
nının ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız bir biçimde doğrudan doğruya halk 
tarafından seçilmesidir. Bu bağlamda, her ikisinin de meşruiyet temelleri 
halkın oyu olduğu için, başkan ve yasama organı birbirine bağımlı değildir. 
Buradaki temel yaklaşım, yürütmenin başı olan başkan ile yasama organı-
nın yalnızca kendilerine ait olan belirli görevleri yerine getirmeleri ve ken-
di yetkilerini kullanmaları gerektiğidir. Bu bağlamda yasaları yapma göre-
vi ve yetkisi olan yasama organı üyelerinin, yasaları yürütmeye koymakla 
yükümlü yürütme organı (başkan ve altındakiler) ile organik bir bağ içinde 
olmaları mümkün değildir. Bir diğer deyişle yasaları yapanlar ile yürürlüğe 

24 Emine Ülker Tarhan, “Demokrasi, Kuvvetler Ayrılığı, Yargı Bağımsızlığı Üzerine…”, Akademik 
Bülten, Cilt:12, Sayı:1, Mayıs 2014, s.15.

25 Ertan Beceren, Türk İktidar Yapısında Değişim: Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemi, Yeni 
Türkiye, Başkanlık Sistemi Özel Sayısı, Mart-Nisan 2013, Yıl: 9, Sayı:51, s.284.
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koyanlar aynı kişiler olamaz. ABD bağlamında bunun pratik sonucu, hiçbir 
Kongre üyesinin aynı zamanda başkan olmaması veya başkanın kabinesin-
de yer alamamasıdır. Aynı şekilde ABD Başkanı da Kongre üyesi olamaz.”26

Başkanlık sisteminin ikinci temel özelliği, hem başkanın hem de yasa-
ma organı üyelerinin birbirlerinden farklı ama belirli dönemler için seçil-
meleridir. Bu süre ABD’de başkan için 4 yıl, Temsilciler Meclisi ve Senato 
üyeleri için sırayla ikişer ve altışar yıldır. Hem başkan hem de Kongre üye-
leri görev sürelerinin bitimine dek iş başında kalırlar. Başkanın Kongreye 
karşı siyasal sorumluluğu olmadığı için (bu sorumluluk seçmenlere kar-
şıdır), Kongre başkanı görevden alamaz. Yani, başkanın göreve başlaya-
bilmesi ve görevde kalabilmesi Kongrenin onayına bağlı değildir. Benzer 
şekilde Kongre de siyasal açıdan başkana karşı sorumlu değildir ve başkan 
tarafından feshedilemez. Seçimle göreve gelen Kongre üyeleri de tıpkı baş-
kanın kendisi gibi görev sürelerinin bitimine dek iş başında kalırlar.27 

Başkanlık sisteminin üçüncü temel özelliği, başkanın neredeyse tek 
başına yürütmeyi temsil etmesidir. Başkanlık sisteminde yürütme organı 
başkanın egemenliğinde ve güdümündedir. Başkan, devletin tüm kademe-
lerinde önemli atamaları yapar. Kabineyi ve kendisine Beyaz Saray’da hiz-
met verecek kadroyu kendisi oluşturur. Bu kişileri istediği zaman görevden 
alma ve yerine yeni kişileri atama yetkisine sahip olan başkan için, kendi 
kadrosu ve kabine yalnızca danışman konumundadır. Son karar başkana 
aittir.28 

Bugün dünyada var olan başkanlık sistemlerinin büyük bir çoğunluğu, 
kimi farklılıklarına rağmen Amerika’daki başkanlık sistemini model almış-
lardır. Başkanlık sisteminin ana ekseni, başkanın seçimle doğrudan doğ-
ruya halk tarafından seçilmesidir. Yukarıda da belirtildiği gibi başkanlık 
sisteminde ne yasama, yürütmenin hukuki varlığına son verebilir, ne de 
yürütme yasama organını feshederek yeni seçimlere gidebilir. Bu sistemde 
başkan ve yasama organı halk tarafından genel oyla, ayrı ayrı ve sabit süre-
ler için seçilirler ve bu süre içinde diğer organ karşısında bağımsız varlık-
larını sürdürebilirler. Başkanlık sisteminde yasama ile yürütme arasında 
bazı karşılıklı etkileşim yolları elbette vardır; ancak bu yollar, organlardan 

26 Pınar Akçalı, “Siyasal İstikrar ve Başkanlık Sistemi: Amerika Birleşik Devletleri Örneği”, 
Başkanlık Sistemi ve Türkiye, Derleyen: İhsan Kamalak, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2007, 
s.60.

27 Pınar Akçalı, “Siyasal İstikrar ve Başkanlık Sistemi: Amerika Birleşik Devletleri Örneği”, 
Başkanlık Sistemi ve Türkiye, Derleyen: İhsan Kamalak, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2007, 
s.61.

28 Pınar Akçalı, “Siyasal İstikrar ve Başkanlık Sistemi: Amerika Birleşik Devletleri Örneği”, 
Başkanlık Sistemi ve Türkiye, Derleyen: İhsan Kamalak, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2007, 
s.61.
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birine, diğerinin hukukî varlığına son verme yetkisini vermez.29

Bu sistemde halk tarafından seçilen başkanın yürütme gücü, yine halk 
tarafından bağımsız olarak seçilen yasama (meclis) ile dengelenmektedir. 
Yürütmenin, diğer bir deyimle bakanlar kurulunun tüm üyeleri arasında 
sadece başkan kamuya karşı genel sorumludur. Başkan bakan veya ka-
bine üyelerini atar. Kendi bakanlıklarından sorumlu olan kabine üyeleri, 
yasamaya karşı değil, başkana karşı sorumludurlar. Gerçek anlamda bir 
kuvvetler ayrımı ilkesini sağlamlaştırmak amacıyla ne başkan ne de kabine 
üyeleri meclis üyesi olamaz. Üstelik kabine üyeleri meclis toplantılarına 
bile katılamaz. Başkanlar sabit bir görev süresi için seçildiklerinden, ola-
ğanüstü bir durum yaşanmadıkça görevlerine devam ederler. Başkanın sa-
bit görev süresi meclisin de görev süresini sabitleştirmektedir. Öte yandan 
başkanlık sistemlerinde devletin ve hükümetin başı gibi bir ayrım yoktur. 
Başkan hem devletin hem de hükümetin başıdır.

Başkanlık yönetiminin en temel özelliklerini şöyle sıralamak mümkün-
dür:

1) Devlet ve hükümetin başı: Başkanlar devlet başkanının seremoni (tö-
rensel) görevlerini yerine getirir ve hükümetin yürütme dalından so-
rumlu olurlar. Genellikle başkanlar silahlı kuvvetlerin başı ve ulusal 
sivil hizmetlerin de başı olurlar. Dış politikada sorumlu olan başkan, iç 
mevzuatın başlatılmasında da sorumludur.

2) Politikaların Yürütülmesi: Bakanlar Kurulunu tayin eden başkan, dev-
let bürokrasisini yürütmeleri amacıyla onlara tavsiyelerde bulunur.

3) Yasa Koluna Bağımlılık: Başkan yasa yapma (mevzuatı başlatma) sü-
recini başlatır ancak kanun teklifinin yasallaşması için meclisin onayı 
gereklidir.

4) Sabit Görev Süresi: Başkanlar sabit bir görev süresi için seçildiklerin-
den, olağanüstü bir durum yaşanmadıkça onlar görevine devam eder-
ler. Başkanın sabit görev süresi meclisin de görev süresini sabitleştir-
mektedir. Böylece ne başkan meclisi dağıtabilir, ne de meclis başkanı 
görevinden indirebilir. Yürütmenin başındaki başkan ve meclis (ister 
tek, ister çift kameralı olsun) doğrudan halk tarafından seçildiklerinden 
dolayı, demokratik yasallıktan yararlanırlar. Bu nedenle başkanlık sis-
temini, “ikili demokratik meşruiyet”  şeklinde tanımlayabiliriz.30

5) 

29  Ergun Özbudun, “Hükümet Sistemi Tartışmaları”, Yeni Türkiye, Başkanlık Sistemi Özel 
Sayısı, Mart-Nisan 2013, Yıl: 9, Sayı:51, s.206.

30  Juan J. Linz ve Arturo Valenzuela, The Failure of Presidential Democracy, Comperative 
Perspectives, Vol:1, The Johns Hopkins University Press, 1994, s.6.
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6) Başkan adayları kendi yardımcılarını seçer ve yardımcı da aynı seçimde 
başkan ile beraber seçilir. Başkan Kennedy 1963 yılında suikasta uğra-
dığında yardımcısı Lyndon Johnson başkan olarak görevi devraldı.

7) Parlamenter sistemlerden farklı olarak, Bolivya hariç bütün başkanlık 
sistemlerinde, hükümetin oluşturulması tamamen başkanın inisiyati-
fine bağlı olup, başkan meclis desteğini aramaksızın hükümeti teşkil 
edebilir. Bolivya’da, başkanlık seçimlerinde adaylardan biri çoğunluğu 
sağlamadığı durumda, anayasaya göre meclis çoğunluk kararı doğrul-
tusunda başkanı seçer.31

8) Parlamenter sistemlerden farklı olarak başkanlık sistemleri koalisyon 
hükümetlerinin kurulmasına olanak tanımaz.32

Yürütme ve yasamanın birbirlerinden bağımsız olarak genel seçimler 
ile yetkilendirilmesi, başkanlık sisteminde kuvvetler ayrılığı ilkesini parla-
menter sisteme nazaran çok daha netleştirmektedir. Teoride hem başka-
nın hem de meclisin birbirlerinden bağımsız olarak güçleri var, ancak uy-
gulamada başkan ve meclislerin, sahip oldukları gücü paylaşma durumları 
söz konusudur.  Ancak işlerin sağlıklı olarak yürümesi için her iki kurumun 
işbirliği esastır. ABD’de Kabine üyeleri meclis toplantılarına katılamaz. 
Yasama üyeleri kendi seçim bölgelerinden aldıkları oylar ile seçilirken, 
başkan ülke çapındaki seçimlerle iş başına gelir. Politikaların yürütül-
mesinde başkanın en önemli dayanağı ikna etme gücünden kaynaklanır. 
Siyasî bir kararın hayata geçirilebilmesi için ya başkan Washington’daki 
Kongreyi ikna edecek veya kamuoyu desteğini sağlayarak dolaylı yoldan 
Kongreyi yola getirmeye çalışacaktır. Örneğin Başkan Reagan (1981-1989), 
genellikle ikinci yolu tercih ederdi. 

Aslında bir sistemde hem başkan hem de başbakan görev alabilir.  
Ancak biz bu sistemin parlamenter sistem mi, yoksa başkanlık sistemi mi 
olduğunu soracağımız üçlü bir testle kolaylıkla cevap bulabiliriz. Birinci 
soruyu şöyle formüle edebiliriz: Başkan, parlamentonun çoğunluk kararıy-
la çıkarttığı bir yasayı veto edebilir mi? Eğer cevabımız evet ise, o zaman 
başbakan mevcutsa da bu sistem başkanlık sistemidir. İkincisi, eğer baş-
kanlar bu yetkiden yoksun iseler, o zaman biz başkanların kabineyi oluş-
turma (başbakan dâhil olmak üzere) veya dağıtma yetkisine sahip olup 
olmadıklarını sorarız. Eğer başkanlar bu yetkiye sahip iseler, sistem yine 
başkanlık sistemidir. Son olarak eğer bu durum ve detaylar ana materyalde 
belirtilmemiş ve ana materyalde önemli kararları verme mercii olarak baş-

31 Jose M. Maravall & Ignacio S. Chuenca, Controlling Governments Voters, Institutions, and 
Accountability, Cambridge University Press, 2008, s.23.

32  Jose A. Cheibub, Presidentalism, Parliamentarism and Democracy, Cambridge University 
Press, 2007, s.7.
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bakan değil başkandan söz ediyorsa, bu durumda da biz sistemin başkanlık 
sistemi olduğunu söyleyebiliriz: Romanya ve Kırgızistan’da olduğu gibi.33

Birçok başkanlık sisteminde başkanlık süresi iki dönem ile sınırlandı-
rılmıştır. 1951’de yapılan anayasa değişikliği ile ABD, başkanın ikiden fazla 
seçilmesini engelledi.  Buna rağmen başkanın üç dönem için seçilebileceği 
birkaç ülke de vardır. Ancak bütün ülkelerde adayların belli bir yaşta, örne-
ğin ABD’de 36 yaşında olması ve vatandaş olarak en az 14 yıl bu ülkede ika-
met ediyor olması şartı aranmaktadır (ABD Anayasası mad. 2, 1. Kısım).

2.1 ABD Başkanlık Sisteminin 5 Önemli Özelliği

a) Başkan bir yasayı veto edebilir; ancak Kongre, eğer her iki mecliste 
üçte iki oy desteğini sağlarsa başkanın vetosunu aşabilir.

b) Başkan silahlı kuvvetlerin başıdır; ancak savaş açma yetkisi Kong-
reye aittir.

c) Başkan siyasî atamaları yapabilir, ancak senato bunları reddetme 
hakkına sahiptir.

d) Normal koşullarda Kongre Başkanı görevinden uzaklaştıramaz 
ve Başkan da Kongreyi dağıtamaz, anacak olağanüstü koşullarda 
Kongre başkanı görevinden alabilir. 

e) Yasalar Kongre tarafından tartışılarak çıkartılır, ancak yasaları uy-
gulamaya koymak başkanın sorumluluğundadır.

Kongre ve başkanın farklı politik düşüncelere sahip oldukları durum-
larda işlerin yürümesinde aksaklıklarla karşılaşılır. Özellikle başkanın 
farklı bir partiye mensup olması, bunun yanında meclislerdeki çoğunlu-
ğun, birinin veya ikisinin farklı partilerden olması yasaların geçmesini zor-
laştırıp engelleyebilir. Örneğin George Bush (1988-92) başkan iken, ABD 
Kongresindeki çoğunluk Demokrat Parti’den oluşmaktaydı. Cumhuriyetçi 
Bush, bu dönemde Kongre tarafından geçirilen pek çok yasa tasarısını veto 
ederek yasallaşmasını engelledi. Başkan tarafından veto edilen bir yasa ta-
sarısının kanunlaşması için Kongrede üçte iki çoğunlukla geçmesi gerek-
mektedir. 1992’de Bill Clinton başkan seçildi ve bu kez 1994’te Kongredeki 
çoğunluk Cumhuriyetçilere geçti. Bush’un yaşadıklarına benzer bir du-
rumla Clinton da karşılaşmak durumunda kaldı.34 

33  Thorsten Beck, vd.,  “New tools and new tests in comparative political economy: The Database 
of Political Institutions”, The World Bank Economic Review, Vol:15, No:1, ss.165-176.

34  Eddie J. Girdner, Power &People An Introduction to Politics, Literatür Yayınları, İstanbul, 
1996, s. 205.
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Kısacası güçlü başkan, bazen meclisler tarafından hareket edemez bir 
duruma düşebilir. Ancak her şeye rağmen, başkanın nerdeyse her durum-
da başbakandan daha güçlü olduğunu kabul edilmektedir. Başkanlık sis-
teminde başkan yasamaya (yasama organına, yasama meclisine) karşı so-
rumlu değildir. Bu anlamıyla yasama ve yürütme arasındaki ilişki zayıftır. 
Parlamenter sistemlerde farklı olarak hükümetin iki temel kolu (yasama ve 
yürütme) birbirlerini görevden alamaz. ABD’de Yüksek Yargı üyeliklerine 
ve Yüksek idarî makamlara atananların, Senato tarafından onaylanmaları 
gerekmektedir. Başkanlık sisteminin en önemli zaafları şunlardır:

a) Yasama ve yürütme arasındaki çatışma, kimi durumlarda sistemin 
tıkanmasına yol açabilir.

b) Zayıf ve etkisiz başkanlar, kendilerini daha güçlü kılmak için yetkile-
rini artırmaya kalkışabilirler.

c) Kuvvetler ayrılığı ilkesinden sapma.

Samuel P. Huntington Amerikan sisteminin gittikçe güçlü bir yürüt-
meye doğru giderekten kuvvetler ayrılığı ilkesinden uzaklaştığını ileri sür-
mektedir. Huntington tezini şu argümana dayandırmaktadır: 1882 ve 1909 
yılları arasında önemli yasa tasarılarının %55’i Kongreden çıkmış iken, 
1910-1932 yılları arasında bu rakam %46’ya, 1933-1940 yılları arasında, 
başlıca yasaların sadece %8’i Kongreden kaynaklanmıştı. Böylece yasama 
gittikçe yürütmenin gölgesinde kaldı. Öyle ki Amerikan başkanlarından 
Johnson, Kongreye danışmadan Vietnam Savaşı kararını almıştı. Richard 
Nixon savaşı Laos ve Kamboçya’ya yaymıştı. Ronald Reagan da 1986’da 
Kongreden habersiz olarak İran’a silah satarak Nikaragua’daki hükümeti 
düşürmek için bütçe oluşturmuştu. 11 Eylül terörist saldırıları da Başkan 
Bush’a ülke savunması konusunda sınırsız yetkiler sağladı.35

Schlesinger, ABD politikalarının oluşumunda yürütme kolunun olduk-
ça baskın konuma gelişini “emperyal başkanlık” olarak adlandırmaktadır. 
Özellikle “olağanüstü hal bahanesiyle” bu güç artışının nasıl oluştuğuna 
dikkat çeken Schlesinger’e göre; Abraham Lincoln’un 1861’de, Habeus 
Corpus’ (ihzar müzekkersi, hazırlama yazısı) kaldırarak sıkıyönetim ya-
sasını uygulamaya koyması, Franklin Rooseveltin’in Pearl Harbor sal-
dırısından 6 ay önce “sınırsız ulusal olağanüstü hali” ilan etmesi, Harry 
Truman’nın ABD askerlerini Kore Savaşı’na gönderme taahhüdü ve 
Lyndon Johnson’un Vitenam’a asker konuşlandırması “emperyal başkan-
lık” örneklerini teşkil etmektedir.36

35  Michael G. Roskin, vd.,, Political Science, Tent Edition, Pearson International Edition, 2008, 
s. 284.

36  Jeffrey S. Lantis and Eric Moskowitz, “The Return of the Imperial Presidency? The Bush 
Doctrine and US intervention in Iraq,” in  Contemporary Case in US Foreign Policy, from 
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Ancak her şeye rağmen başkanlık sistemi, özü itibarıyla güçler denge-
sini birbirine karşı daha iyi konumlandırarak dengelemektedir. Sistem, 
yürütmenin yasama ile işbirliğini esas alarak, otoriter bir yapının ortaya 
çıkmasını engellemektedir. Zaten Montesquieu de; “Özgür bir devlette, ya-
sama organının yürütmeyi durdurma yetkisi olmamalı, ama buna karşılık, 
çıkardığı yasaların nasıl ve ne şekilde uygulandığını denetlemek hakkı ve 
yetkisi olmalı”37 derken bunu kastediyordu.

3. Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Sistem Uygulamaları

ABD’den etkilenmiş olarak birçok Orta ve Güney Amerika’daki demokrasi, 
başkanlık sistemi ile yönetilmektedir: Arjantin, Bolivya,  Şili, Kosta Rica, 
Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Meksika, Peru, Uruguay, Brezilya. 
Aynı şekilde Afrika’daki pek çok demokrasi de başkanlık sistemini be-
nimsemiştir: Benin, Bostevana Gana, Namibya, Nijerya, Güney Afrika. 
Bağımsızlığına yeni kavuşmuş veya demokrasiyi yeni benimsemiş Arjantin, 
Hırvatistan, Filipinler, Güney Kore ve Tayland gibi ülkeler de başkanlık 
sistemi ile yönetilmektedirler.  Bilindiği gibi Amerikan başkanlık sistemin-
de iki parti ön plana çıkmaktadır. Ancak başkanlık sistemi ile yönetilip çok 
partili sistemi benimsemiş ülkeler de vardır. Amerika’da iki parti Kongreyi 
oluştururken Brezilya’da çok partili bir başkanlık sistemi yürürlüktedir. 
2002 yılında Brezilya Millet Meclisinde 19 parti temsil edilirken, senatoda 
10 parti bulunmaktaydı. Aynı yıl başkanın partisi her iki mecliste de azın-
lıktaydı. Üstelik Brezilya’daki parti disiplini oldukça gevşektir; vekiller sık 
sık parti değiştirmektedirler.

Başkanlık sistemi genellikle Orta ve Güney Amerika’da revaçta iken 
parlamenter sistemler Batı Avrupa’daki “eski” demokrasiler arasında 
yaygındır. Amerika’daki federalizm ve başkanlık sistemi, bilinçli bir ter-
cih sonucunda dizayn edilmiş bir kurumlaşma iken, parlamenter sistem 
İngiltere’de birkaç yüzyıllık evrimleşme süreciyle yavaş yavaş şekillenmiş-
tir. Philip Norton, 1688 yılını parlamenter egemenliğin başlangıcı olarak 
kabul etmektedir.38 O yıl Parlamento ve Kral II. James arasındaki çatışma-
da, parlamento üstün gelmiş ve böylece Kral ülkeyi terk etmek durumunda 
kalmıştır. 1689 yılında kral olarak Orange’li William’ı atayan parlamento,  
yeni kralın yetkilerini de önemli oranda kısıtlamıştır. Ancak parlamenter 
yönetimi 1693 yılıyla da başlatanlar bulunmaktadır. A. Lawrence Lowell, 
1693-96 yılları arasında, kralın Temsilciler Meclisi’ndeki çoğunluğu oluş-

terrorism to trade, ed. by Ralph G. Carter, Second Edition, CQ pres, Washington DC, 2005, 
s.90.

37  Montesquieu, “Yasaların Ruhu’ndan Seçmeler,” Çev: Fehmi Baldaş, Derleyen: Mete Tunçay, 
Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 3. Baskı, 2009, s.369.

38  Philip Norton, The Commons in Perspective, Oxford: Basil Blackwell, 1981, s.12.
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turan Whigs Partisi’nden hükümeti atamış olmasını, anayasal düzenin, 
diğer bir deyimle parlamenter hükümetin başlangıcı olarak kabul etmek-
tedir. Oysa daha önceleri kral bakanları her iki parti öncülerinden, yani 
Whigler ve Torilerden (Tories-Whigs) seçerdi ve bunlar çoğunlukla uyum 
halinde çalışamazlardı.39 Ancak bu dönemde Temsilciler Meclisi halen 
ağırlıklı olarak kral ve aristokrasinin hâkimiyeti altındaydı.

     Başta İngiltere olmak üzere, Avusturya, Belçika, Danimarka, İrlanda, 
Hollanda, Norveç ve İsveç gibi ülkeler parlamenter demokrasiyi özümse-
miş ülkeler olarak bilinirler. Parlamenter demokrasilerin yaklaşık yarı-
sı İngiliz Uluslar Topluluğuna mensup ülkelerden oluşurlar. Avustralya, 
Kanada, Hindistan ve Yeni Zelanda vb. Bugün dünyada parlamenter sis-
tem ile yönetilen 58 ülke bulunmaktadır. Bunların 31’i anayasal monarşi, 
25’i kurulu demokrasidir. Parlamenter sistemde demokratik meşruiyete 
sahip yegâne kurum parlamentodur. Orta ve Batı Avrupa’daki Bulgaristan, 
Macaristan, Letonya ve Slovakya yeni kurulan parlamenter demokrasiler 
arasında yer almaktadırlar. Hindistan hariç,  parlamenter demokrasi ile 
yönetilen ülkeler genellikle coğrafi olarak küçüktürler. İsrail hem başkan-
lık hem de parlamenter sistemin kimi özelliklerini bir araya getirerek farklı 
bir model geliştirmiştir. 

Başkanlık sisteminden farklı olarak, parlamenter sistemlerde sabit bir 
görev süresi yoktur. Bu nedenle başbakanlar bir kaç kez üst üste aynı gö-
reve gelebilmektedir. Özgün parlamenter rejimlerde demokrasi karşılıklı 
bir bağımlılık sistemi meydana getirir ve kabaca iki temel bileşene dayanır:

1) Yürütme meclisteki çoğunluğa dayanır ve meclis güvenoyuyla hüküme-
ti düşürebilir.

2) Hükümetin meclisi dağıtma ve seçimlerin yapılması yönünde çağrıda 
bulunma kapasitesi bulunmaktadır.40 

Parlamenter sistemde yürütme işlevi iki farklı organ tarafından yerine 
getirilir. Yürütme yetkisi devlet başkanı ve bakanlar kurulu arasında bölü-
şülmüştür. Dolayısıyla devletin ve hükümetin başı farklı kişilerden oluşur. 
Parlamenter sistemlerin hem cumhuriyetlerde ve hem de monarşilerde 
bulunması nedeniyle devletin başı farklı adlar alır. Monarşilerde devletin 
başı kral, prens, imparator gibi unvanlarla anılırken, cumhuriyet rejimle-
rinde devletin başı cumhurbaşkanıdır.  Ülkenin siyasî rejimi esas alınarak 
devlet başkanı ya veraset yoluyla veya seçimle iş başına gelir. Devlet başka-

39  Abbott Lawrence Lowell, Governments and Parties in Continental Europe, In Two Volumes, 
Vol: I, Boston and New York, Houghton, Mifflin and Company, 1897, s.3.  

40  Alfred Stepan ve Cindy Skach, “Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: 
Parliamentarianism versus Presidentialism”, World Politics, Vol: 46, No:1, October, 1993, ss.1-
22. 
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nın seçimle iş başına geldiği rejimlerde, seçim organı genellikle parlamen-
todur. Parlamenter sistemde devlet başkanı siyasi olarak sorumsuzdur. Bu 
nedenle görev süresi boyunca ne meclis ne de başka bir organ tarafından 
görevinden alınamaz.

Parlamenter sistemde yürütme organı, yasama organından güvenoyu-
nu aldıktan sonra işe devam edebilir. Başkanlık sisteminden farklı olarak, 
bu sistemde hem başbakan hem de bakanlar sorumludur. 19 yüzyılda, 
henüz günümüz anlamında bir demokratikleşmeden söz edilemeyeceği 
bir ortamda bakanlar monarşi rejiminin başında bulunan krala karşı so-
rumluydular. Parlamenter sistemin başkanlık sistemi karşısındaki önem-
li bir zaafı da seçimlerde meclisin çoğunluğunu ele geçiren partinin, ya-
sama ve yürütme organı üzerinde denetim kurabilmesidir.  Bu durum, 
özellikle özgürlüklerin kullanılması konusunda ciddi sıkıntılara yol aça-
bilir. Montesquieu, “Yasama erkiyle ya da yürütme erki aynı kişiye ya da 
aynı memur görevliler topluluğuna verilirse, ortada özgürlük diye bir şey 
kalmaz”41 diyordu.

1945’ten 1979’a kadar bağımsızlığını kazanan 93 ülkeden 41 parlamen-
ter sistem, 36’sı başkanlık sistemi, üçü yarı başkanlık sistemini seçerken, 
13’ü monarşi rejimi yönünde karar kılmıştır. 1980’den önce bağımsızlı-
ğını kazanan ülkelerin en çok tercih ettikleri yönetim biçim parlamenter 
sistem iken, daha sonra bu tercihin başkanlık sistemi lehine kullanıldığı 
görülmektedir.  Özellikle 1980 ve 1990’lı yıllarda demokrasiye geçmeye 
eğilimli ülkelerin, hem Latin Amerika, hem Asya ve hem Doğu Avrupa’da, 
daha çok başkanlık sistemine yöneldikleri görülmektedir. Eski Sovyetler 
Birliği ve Doğu Avrupa’daki yaklaşık 25 ülkeden sadece üçü (Macaristan, 
Çek Cumhuriyeti ve Slovakya) parlamenter rejimle yönetilirken, geri ka-
lanı başkanlık rejimini tercih etmişlerdir. Aynı dönemde, Asya’da Kore ve 
Filipinlerin de başkanlık sistemini benimsediklerini görmekteyiz.42 

Başkanlık ve yarı başkanlık gibi sistemlerin tercih edilmesinde istikrar-
lı hükümetlerin oluşturulması önemli bir gerekçe olarak ileri sürülmekte-
dir. Fransa, 1792’den başlayarak Birinci (1792-1804), İkinci (1848-1852) 
ve Üçüncü Cumhuriyet (1870-1940) deneyimleriyle sistemini reform etme 
ihtiyacını duymuştur. Fransa’da, Üçüncü ve Dördüncü Cumhuriyet dö-
nemlerinde, hiçbir zaman, bir parti tek başına Ulusal Meclis’teki sandal-
yelerin çoğunu alamadı. Bu zaman periyodunda kurulan 119 hükümetin 
ortalama ömrü bir yıldan az idi. Bazen kurulan hükümet sadece birkaç haf-
ta veya birkaç ay iktidarda kalabiliyordu. Benzer bir durum, İkinci Dünya 

41 Montesquieu, “Yasaların Ruhu’ndan Seçmeler,” Çev: Fehmi Baldaş,   Derleyen: Mete Tunçay, 
Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 3. Baskı, 2009, s.362.

42 Alfred Stepan ve Cindy Skach, “Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: 
Parliamentarianism versus Presidentialism”, World Politics, Vol: 46, No:1, October, 1993, ss.1-
22.
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Savaşından sonra İtalya’da da yaşandı. 1945 ve 1986 yılları arasında 40’tan 
fazla başbakan görev aldı.43 

Ancak Fransa’daki durum özellikle Dördüncü Cumhuriyet (1946-58)  
döneminde katlanılmaz bir hal aldı ve bir türlü istikrarlı hükümetler çı-
kartılamadı. Öyle ki sadece 13 yıllık bir zaman dilimde Fransa’da 27 hü-
kümet kurulup dağılmak durumunda kaldı. Bu sorunu aşmak amacıyla 
Fransa’daki Beşinci Cumhuriyet (1958), parlamenter sistemi bir yana bıra-
karak devlet başkanının doğrudan halk tarafından seçildiği yarı-başkanlık 
sistemini benimsedi.  Böylece 1962 yılında Anayasa’da yapılan düzenleme 
ile Yarı Başkanlık sistemine geçildi. Amaç ülkede istikrarlı bir yönetime 
kavuşup güçlü bir başkanlık oluşturmaktı.44 

Bu yeni düzenlemeye göre:45

a) Fransa Cumhurbaşkanı, başbakanı seçilmiş meclis üyeleri arasın-
dan atar ve gerektiğinde onu görevinden alabilir; 

b) Parlamentoyu dağıtıp erken seçim çağrısında bulunabilir; 

c) Olağanüstü hal ilanında bulunabilir;

d) Bakanlar konseyine başkanlık yapabilir;

e) Uluslararası antlaşmaları müzakere edebilir;

f) Kabine üyelerini başbakan meclis içinden atar. Ancak eğer çoğunlu-
ğu sağlayan parti başkanın partisi ise, o zaman başkan kabine üye-
lerini de atayabilir.

g) Cumhurbaşkanı tarafından atanan başbakan meclise karşı sorum-
ludur.

h) Cumhurbaşkanı, ulus için hayati olan konularda referandum çağrı-
sında bulunabilir.

Fransa’daki    sistem  Charles de  Gaull  zamanında, hem  cumhurbaşkanı-
nın hem de başbakanın aynı partiden olması nedeniyle iyi işledi.  Kuşkusuz 
bu sistemin motor gücü Cumhurbaşkanı idi. Ancak daha sonra Mitterrand 
ve Chirac’ın farklı partilere mensup olmaları nedeniyle hükümetlerinde 
sorunlar yaşandı. Yarı başkanlık sistemi başkanlık ve parlamenter sistem 

43 Thomas M. Magstadt, Understanding Politics, Ideas, Institutions & Issues, Thomas Wadsworth, 
United States, Seventh Edition, 2006, s.166.

44 Rod Hague and Martin Harrop, M., Comparative Governments and Politics, 6th edition, 
Macmillan, 2004, s.282.

45 Thomas M. Magstadt, Understanding Politics, Ideas, Institutions & Issues, Thomas Wadsworth, 
United States, Seventh Edition, 2006, s.170.
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kadar yaygın değil. Zaten yakın döneme kadar yarı başkanlık sistemi sa-
dece birkaç ülkede uygulanmaktadır. Fransa, Finlandiya ve Portekiz bu 
rejimin uygulayıcısı olarak bilinen ülkülerdir. Ancak Finlandiya’nın gittik-
çe parlamenter sisteme doğru kaymakta olduğunu belirtmek gerekir. Çek 
Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya ve Slovenya da yarı-başkanlık sistemini 
benimseyen ülkeler arasındadır. Çek Cumhuriyeti’nde başkan, parlamento 
tarafından en fazla iki dönem için (beşer yıllık) seçilirken, bir yasa tasa-
rısını veto etme,  başbakan ve anayasa mahkemesi hâkimlerini atama ve 
belirli koşullarda parlamentoyu dağıtma yetkilerine sahiptir. Fransa’da 
Cumhurbaşkanı 1962-2000 yılları arasında 7 yıl için görev yaparken, daha 
sonra yapılan düzenleme ile bu süre 5 yıla indirildi.  ABD’den farklı olarak 
Fransa’da, ulusal çapta oldukça geniş bir yelpazede siyasi partiler faali-
yet göstermektedir. Pek çok Avrupa ülkesindeki çok partili yapıda olduğu 
gibi, Fransa’da da sağ ve sol yelpazeden değişik partiler bulunmaktadır. 
Sol yelpazede Komünist Parti, Sosyalist Parti, Yeşiller Partisi ve Troçkist 
Parti göze çarpmaktadırlar. İkinci Dünya Savaşı’ndan 1970’lerin sonuna 
kadar yapılan bütün genel seçimlerde Komünist Parti en az %20 civarın-
da oy alırdı, ancak daha sonraki dönemde bu parti gücünü yitirerek ciddi 
oranda oy kaybına uğradı. Böylece sol yelpazenin en güçlü partisi olarak 
Sosyalist Parti öne çıktı. 1981 seçimlerinde Sosyalist Parti kesin bir zafer 
elde ederken, François Mitterrand Cumhurbaşkanı oldu ve 1995 yılına 
kadar, 14 yıl Cumhurbaşkanı olarak kaldı. Fransa’daki merkez-sağ, ancak 
1993’de Ulusal Meclisteki çoğunluğu alabildi.

Aslında ABD hariç, başkanlık sistemine sahip pek çok ülkenin, Batı 
Avrupa’daki pek çok parlamenter rejime göre daha yeni ve sonradan ba-
ğımsızlıklarını kazanmış olmalarından dolayı,  genellikle istikrarsız bir de-
mokrasiye veya otoriter bir yapıya sahip oldukları inkâr edilemez. Üstelik 
bu istikrarsızlık sadece Latin Amerika’ya özgü bir durum da değil, demok-
rasi deneyimleri yeni olan Filipinler, Güney Kore, Nijerya ve hatta Lübnan 
da bu örneğe dâhil edilebilir. Ancak bu istikrarsızlık ve otoriter eğilimler, 
başkanlık sisteminden ziyade, henüz tam olarak yerleşmemiş demokrasi 
kültürü ve deneyiminden kaynaklanmaktadır. Zaten başkanlık sistemin-
den söz edildiğinde, Latin Amerika ülkelerinden ziyade genellikle başarılı 
bir örnek olan ABD akla gelmektedir. Amerika kıtasında ABD ve Arjantin 
saf (pure) başkanlık sistemleri olarak gösterilmektedirler. Başkanlık siste-
mine 1853 yılında geçen Arjantin’in ABD sisteminden etkilendiği açıktır, 
ancak kuvvetler ayrılığı ilkesinde Arjantin’in daha dengeli bir yapıya sahip 
olduğu kabul edilmektedir.

ABD başkanlık sisteminden etkilenmeleri veya burayı örnek almala-
rından dolayı başkanlık sistemlerinin benzer yönleri parlamenter siste-
me nazaran biraz daha fazladır. Parlamenter sistemde demokratik olarak 
meşru kabul edilen yegâne kurum parlamentodur ve bu nedenle hükümet 
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yönetim yetkisini güvenoyuyla buradan alır. Aynı şekilde hükümetin ikti-
darda kalma süresi meclisin desteğine bağlıdır. Meclis yeni bir hükümet 
alternatifi ortaya çıkartamadıkça veya bu güce sahip olmadıkça hükümet 
güvendedir.

Daha önce de belirtildiği gibi, başkanlık sisteminde bir kere seçildikten 
sonra hem başkan ve hem de meclisin diğerini düşürme gibi bir yetkisi yok. 
Ancak bu durum sistemin istikrarı açısından her zaman olumlu bir avan-
taj olarak görülemez. Başkanlık sisteminin en önemli çıkmazlarından biri 
doğrudan halk tarafından seçilmiş başkan ve meclisin farklı ideolojik ve 
politik tercihler üzerinde ısrar etmelerinin ortaya çıkaracağı tıkanıklıktır. 
Peki, böyle bir tıkanıklık durumda, demokratik prensipler esas alındığın-
da halk adına kim konuşacak ve kim karar verecektir? Başkan mı,  kong-
redeki çoğunluğu temsil eden meclis mi? Her iki kurum da meşruiyetini 
halktan aldığından dolayı, ortaya çıkan çatışma ve anlaşmazlık durumu bir 
dereceye kadar gizli kalabilse de, daha sonra dramatik bir şekilde yüze-
ye çıkabilir. Ancak böyle bir anlaşmazlığı çözebilecek demokratik bir ilke 
bulunmamaktadır ve çoğunlukla bu soruna çözüm getirecek bir mekaniz-
ma ya anayasada yoktur veya oldukça komplekstir. İşte bu tür durumlarda 
genellikle askerî müdahaleler “poder moderador” (arabulucu güç) olarak 
gündeme gelmektedirler.46 Belki bu türden bir çatışma Amerika’da ciddi 
bir krize yol açmayabilir, ancak sosyal ve ideolojik kutuplaşmaların belir-
gin olduğu toplumlarda bu tür bir çatışma sistem açısında ciddi bir tehdide 
sebep olabilir. 

Kısacası başkanın sabit bir süre için seçilmesi her zaman avantajlı bir 
durum olarak sayılamaz. Ancak bazı beklenmedik durumlarla karşılaşıl-
dığında, örneğin görevli başkanın ölmesi veya hüküm vermede yapılan 
ciddi yanlışlar başkanlık sistemini parlamenter sistemden daha zayıf bir 
konuma düşürebilmektedir. Parlamenter sistemlerde başbakan bu tür du-
rumlarda her zaman kendi yönetimini güçlendirme ve gerektiğinde tekrar 
meclisten güvenoyu alma gibi girişimlerde bulunabilirken, başkanlık sis-
temi böyle bir esnekliğe sahip değil ve buna olanak tanımaz.  Bu nedenle 
başkanlık sistemindeki bu katılık, parlamenter sistemdeki esneklik yanın-
da her zaman avantajlı bir durum olarak sunulamaz. Öte yandan başkanlık 
sisteminde, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla başkanı görevden alma, 
parlamenter sistemde güvenoyuyla hükümeti görevden düşürmekten çok 
daha zordur. Güç durumdaki bir başkan, görevi bırakmak istemediği süre-
ce muhaliflerinin onu görevden alması pek de kolay değildir. Çünkü baş-
kan istifa etmek istemediği sürece, anayasayı ihlal etmeden onu görevden 
alacak bir mekanizma yoktur. Örneğin Bolivya’da Başkan Hernan Silles 
Suazo’nun istifa etmesi, ülkede yıllık enflasyonun %22’ye çıkması ve siyasî 

46 Juan J. Linz and Arturo Valenzuela, The Failure of Presidential Democracy, Comparative 
Perspectives, Vol:1, The Johns Hopkins University Press, 1994, s.7. 
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kaosa rağmen 2 yıl 10 ay sürecektir. 1982’de yönetime gelen, Silles Suazo, 
ancak askerî müdahale riski belirince istifa etmeyi kabullenmek durumun-
da kalmıştır.47

Latin Amerika’da, Andean ülkeleri olarak bilinen ve başkanlık sistemiy-
le yönetilen Bolivya, Kolombiya, Ekvator, Peru ve Venezüella’da yaşanan 
ekonomik ve siyasî istikrarsızlıklar, nerdeyse günümüze kadar bir türlü bu 
ülkelerin yakasını bırakmadı. 1825 yılında bağımsızlığını kazanan Bolivya, 
dünyada en çok askerî darbelerin yaşandığı ülkelerin başında gelmektedir. 
1825’ten 1982’ye kadar bu ülkede 191 askeri darbe gerçekleşti. 157 yılda, 
191 darbe olduğuna göre,  demek ki bu ülkede nerdeyse her 8 ayda bir dar-
be olmuş. Daha sonraki yıllarda doğrudan darbe girişimlerinden bir azal-
ma olsa da Bolivya’nın halen ciddi anlamda bir istikrara kavuştuğu söy-
lenemez. 2003 yılı Ekim ayında köylüler ve yerel halk tarafından artarda 
gerçekleştirilen sosyal protestolarda Bolivya Başkanı Sanchez de Lozada 
istifa etmeye zorlandı. Venezüella Başkanı Hugo Chavez, Nisan 2002’de 
bir gün sonra tekrar başkan seçilecekken işveren kuruluşlarının da destek-
lediği başarısız bir askeri darbeyle görevinden alınmak istendi. Ekvator’da, 
demokratik seçimlerle iş başına gelmiş olan Başkan Jamil Mahuad, Ocak 
2000’de, işverenlerin de desteklediği yerel ayaklanmayla iktidardan dü-
şürüldü ve ülkede askeri cunta yönetime geldi; ancak henüz birkaç saat 
geçmeden dış baskılar nedeniyle askeri cunta, yönetimi Başkan Yardımcısı 
Gustavo Noboa’ya bırakmak durumunda kaldı. Aynı şekilde 2000 yılında 
Peru Başkanı Alberto Fujimori, ülkede patlak veren yolsuzluk skandalı ve 
siyasî ithamlardan dolayı ülkesini terk etmek durumunda kaldı.48

 ABD gibi iki partili sistemlerde yasama ve yürütme arasındaki ilişki 
biraz daha nettir; ancak nadir de olsa çok partili başkanlık sistemlerinde de 
parlamenter sistemdeki gibi “vekil pazarı” şeklinde adlandırılabilecek du-
rumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sistemlerde, özellikle başkanın partisi-
nin mecliste güç kaybetmesi ve marjinal bir partiye dönüşmesi durumun-
da başkan, kabine üyelerini diğer parti üyelerinden seçebilir. Brezilya’da,  
1990’da, askerî yönetimden sonra halk tarafından seçilen ilk başkan olan 
Fernando Afonso Collor de Mello’nun partisinin mecliste %10’nun altına 
düşmesi üzerine, Başkan kimi kabine üyelerini diğer partilerden atadı. 
Ancak bu seçim, bir partiyle yapılan antlaşmadan ziyade, şahıs ile varı-
lan antlaşmaya dayanmaktadır. Çünkü bir parti veya partilerle yapılan 
antlaşma, ister istemez parlamenter sistemlerde başvurulan bir koalisyon 
hükümetini hatırlatacaktır. Brezilya’daki çok partili başkanlık sistemi ba-
zen yasama ve yürütmeyi ciddi çıkmazlara da sokabilmektedir. 1990 se-

47  Andrés Solimano, Political Crises, Social Conflict and Economic Development: The Political 
Economy of the Andean Region, Edward Elgar Publishing, 2005, s.77.

48  Andrés Solimano., Political Crises, Social Conflict and Economic Development: The Political 
Economy of the Andean Region, Edward Elgar Publishing, 2005, s.15.
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çimlerinde 8,5 parti Temsilciler Meclisi’nde yer alırken, 6 parti Senatoya 
girebilmiştir. Başkanlık sistemiyle yönetilen Polonya’daki parti sayısı 
Brezilya’dan daha fazladır. 1991’deki seçimde mecliste yer alan etkin parti 
sayısı 10,8’dir. Aynen Brezilya gibi Polonya’daki pek çok partinin de net bir 
programa sahip olmadıkları görülmektedir.49 

1990’ların başında Brezilya, çok partili başkanlık sisteminin sebep 
olduğu tıkanıklıkları aşmanın bir yolu olarak parlamenter sisteme geçiş 
alternatifini gündeme getirdi. 21 Nisan 1993’te bu ülkede başkanlık sis-
teminde parlamenter sisteme geçiş için bir halk oylaması yapıldı, ancak 
seçimde çoğunluk sağlanamadığından dolayı, başkanlıkta devam edildi. 
Uzun ömürlü ve istikrarlı başkanlık yönetimlerinde meclisteki partilerin 
sayısı ortalama olarak 2,7 iken, 1992’te Brezilya’da mecliste 8,5 parti bu-
lunmaktaydı. Brezilya’da, 1985-92 yılları arasında uygulamaya konulmak 
istenen 7 farklı istikrar planın hayata geçirilmemesinin en önemli sebebi 
olarak dağınık parti sistemi gösterilmektedir. Üstelik Brezilya bu dönmede 
ekonomik olarak bir çöküş içinde de değildi. Örneğin 1992’de Meksika’nın 
ticari açığı 22,8 milyar dolar iken Brezilya’nın 15 milyar Dolar ticaret faz-
lası ve 20 milyar dolardan fazla rezervi bulunmaktaydı. Ancak siyasî kriz-
lerden dolayı ilk üç başkan da istikrar politikalarını hayata geçirmek için 
yeterli desteği bulamayacaktır. Böylece çalışanların gelirlerinde bir gerile-
me meydana gelirken ülke mali bir krizle karşı karşıya gelecek ve 1992’de 
faiz oranları %30’u bulacaktır. Yüksek faiz oranları özel sektörün yatırım 
yapmasını nerdeyse imkânsız kılarken iç borç yükü de hükümetin temel 
servisleri sağlamasında yetersiz kalmasına yol açacaktır. Kimi araştırma-
cılar başkanlık sistemindeki dağınık (parçalanmış) çok partili yapıyı, kalıcı 
bir demokrasinin oluşturulması yönünde engel olarak görse de50, bu doğ-
ru bir genellemeye örnek teşkil etmez. Aksi takdirde çok partili bir yapıya 
sahip olan Fransa yarı başkanlık sistemi de başarısız olmalıydı. Oysa biz 
Fransa’daki demokratik işleyişin pek çok açıdan örnek bir model teşkil 
ettiğini biliyoruz. Bu nedenle başarısızlık başkanlık veya parlamenter sis-
temden ziyade, çoğunlukla ülkenin coğrafî, sosyal ve ekonomik yapısından 
kaynaklanabilmektedir.

 İster başkanlık, ister parlamenter rejime sahip olsun, halkın yoksul 
olduğu demokrasilerde, iktidardaki partiler, zengin ülkelere nazaran daha 
çok oy kaybına uğrarlar ve bu da sistemi istikrarsızlığa doğru sürükler. 
Bazen bu kayıp %20’ye kadar ulaşır ve hatta geçebilir. Örneğin DSP, 18 
Nisan 1999’de %22,19 oy alıp meclise 136 milletvekili gönderirken, 3 Kasım 

49  Alfred Stepan and Cindy Skach, “Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: 
Parliamentarianism versus Presidentialism”, World Politics, Vol: 46, No:1, October, 1993, ss.1-
22.

50  Linz, Juan J. and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation 
Southern Europe, South America, and Post Communist Europe, The John Hopskins University 
Press, 1996, s.181.
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2002’de %1,2 oy alıp barajın altında kalmıştır. DSP’nin trajik başarısızlığı 
yerel seçimlere de yansımıştır. 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde %19,28 
oy alan parti 26 Mart 2004’te % 2,18’e düşmüştür. 2001’de Türkiye’de 
yaşanan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon da DSP’nin bu başarısızlığını 
etkilemiştir. Dolayısıyla ister sağ, ister solcu yönetimler olsun, seçmen 
yüksek enflasyon gibi ekonomik başarısızlıkları cezalandırırken, ekonomik 
kazanım ve başarıları ödüllendirir. Zaten ekonomik kalkınma ve doğrudan 
demokrasi arasında da birebir bir ilişki bulunmaktadır. Zayıf demokrasiler 
genellikle zayıf bir ekonomiye sahiptirler. Ancak hesap verme sorumluluğu, 
zengin ülkelerde fakir ülkelere nazaran daha iyi işleyebilmektedir.51 

Peki, bu sistemlerden hangisi demokrasiyi geliştirme yerleştirme 
mücadelesinde daha başarılı bir model olarak kabul edilebilir? Başkanlık 
sistemi mi, yoksa parlamenter sistem mi?  Doğrusu bu soruya cevap 
vermek hiç de kolay değil. Demokrasi hem bir ideal, hem de bir dizge 
kurumlar ve uygulamalar sistemidir. İdeal olarak iki temel ilkeyi içerir: 
Öncelikle her grup ve topluluk, kendilerini ilgilendiren ortak çıkarların 
müzakere edilmesinde, sistemce uygulanan kurallar ve politikalar üzerinde 
belirleyici bir etki ve denetime sahip olmalıdır. İkincisi bu uygulamalarda 
birbirlerine eşit davranmalı ve eşit davranılmalıdırlar.  Ayrıca bu ilkeler 
en küçük gruptan en büyüğüne uygulanabilmelidirler. Modern devlette 
bu ilkeler ancak belirli kurumlarla hayat bulurlar. Dolayısıyla demokrasi 
derken vatandaş haklarının belirli hukuki bir çerçeveyle garanti altına 
alındığı, kurumsal düzeyde temsilin sağlandığı, sorumlu bir hükümet, 
etkin bir sivil toplum, siyasi partiler ve medya gibi vatandaş ve hükümet 
arasında aracılık yapan bir mekanizmanın olmasından söz ediyoruz.52

  Amerikalılar kendi sistemlerinin daha demokratik olduğunu 
düşünürler. Ancak 20. yüzyılın başlarında Amerikalı anarşist Emma 
Goldman, kendi ülkesinde ifade özgürlüğünden dolayı ezilirken, anayasal 
monarşi ve parlamenter sisteme sahip Avrupa ülkelerinde düşüncelerini 
özgürce dile getirebilmiştir.53 

Stepan ve Skach, 1993’te yaptıkları bir araştırmada, parlamenter 
sistemlerin demokrasiyi topluma yerleştirmede başkanlık sistemlerinden 
daha başarılı olduklarına iddia ederler. Araştırmacılar bu tezlerine kanıt 
olarak,  OECD üyesi olmayan 53 ülkeden 22’sinin son 10 yılda kesintisiz 
olarak demokrasi ile yönetildiğini ve bunların 17 tanesinin parlamenter 

51 Jose´ M. Maravall, &, Ignacio S. Chuenca, Controlling Governments Voters, Institutions, and 
Accountability, Cambridge University Press, 2008, s.42.

52 David Beetham, Parliament and Democracy in the Twenty- First Century, a Guide to Good 
Practice, Inter-Parliamentary Union, Switzerland, ss.3-4.

53 Eddie J. Girdner, Power &People An Introduction to Politics, Literatür Yayınları, İstanbul, 
1996, s.205.
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sisteme sahip olduğuna işaret ederler.54 Ancak bu bulgunun pek de sağlıklı 
olmadığını, başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerin de demokrasiyi ve 
demokratik kültürü topluma yerleştirmede parlamenter sistemlerden 
aşağı kalmadığını ortaya çıkaran araştırmalar da mevcuttur. Örneğin, 
Beck, Clarke ve arkadaşlarının daha geniş bir veri tabanını esas aldıkları 
bir araştırmada, 1975-1995 yılları arasında, OECD üyesi olmayıp 10 yıl 
kesintisiz bir demokrasiyle yönetilmiş ülkelerin listesi çıkartılmıştır. 
Buna göre parlamenter sistem ile yönetilen 40 ülkeden 22’si demokratik 
bir rejime sahipken, aynı dönemde başkanlık sistemiyle yönetilen 68 
ülkeden 22’si demokrasiyi benimsemiştir.55Benzer şekilde, başkanlık 
demokrasilerinin parlamenter demokrasilere nazaran daha çabuk diktatör 
yapılara kaydığı yönündeki görüşlerin de sağlıklı verilere dayanmadıkları 
ileri sürülmektedir.56

İki rejimi objektif ve sağlıklı bir analize tabi tutabilmemiz için, şu üç 
temel soruya cevap aramak durumundayız: 1) Rejimin istikrarı, 2) Politik 
yeterlilikler (policy outputs) ve bunların vatandaşların tercihleriyle uyumlu 
bir halde olması, 3) Yönetim süreci. Linz (1994) başkanlık sisteminde zaman 
zaman karşılaşılan geçici esnemezliğin (temporal rigidity) demokratik 
istikrara zarar verdiğini ileri sürmektedir. Bu durum da yönetimde 
bölünme, tıkanıklık, hükümet krizi ve son olarak demokrasinin çöküşüne 
yol açabilmektedir. Linz’e göre Parlamenter sistem bu yönüyle başkanlıktan 
daha avantajlı görülmektedir, çünkü meclis güvenini yitirmiş bir hükümet 
her an için görevinden alınabilir. Stepan ve Scach (1993), Colomer (1995), 
Riggs (1997), Prezeworski (2000)  gibi araştırmacılar, Linz’i bu anlamıyla 
desteklerken, Shugart ve Carey (1992), Mainwering ve Shugart (1997), 
Von Mattenheim (1997) gibi araştırmacılar başkanlık sisteminin rejimin 
istikrarı açısından daha avantajlı olduğunu ileri sürerler. Kısacası her iki 
sistem üzerine yapılmış olan çalışmalardan, araştırmacılar, gerek istikrar, 
gerek politik yeterlilik ve gerekse de yönetim süreçleri açısından birinin 
diğerinden daha üstün olduğu konusunda bir anlaşmaya varmaz.57 

Aslında 20. yüzyıl demokrasilerin iki temel kırılmaya maruz kaldığı 
görülmektedir.  İlk kırılma dalgasının, Birinci ve İkinci Dünya savaşları 
arasında, ikinci kırılmanın 1960’lardan sonra yaşandığı kabul edilmektedir. 

54 Alfred Stepan, A. & Cindy Skach, “Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: 
Parliamentarianism versus Presidentialism,” World Politics, Vol: 46, No:1, October, 1993, ss.1-
22

55 Thorsten Beck, vdb, “New tools and new tests in comparative political economy: The Database 
of Political Institutions”, The World Bank Economic Review, Vol.15, No.1, ss.165-176.

56 Jose A., Cheibub, Presidentalism, Parliamentarism and Democracy, Cambridge University 
Press, 2007, s.96.

57  Wolfgang C. Müller, vd., “Parlimentary Democracy: Promise and Probles,” in Delegation and 
Accountability in Parliamentary Democracies, eds. Kaare Storm,  Wolfgang C. Müller and 
Torbjorn B, Oxford University Press, 2003.
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Birinci kırılmada çoğunlukla parlamenter rejimler etkilenmişken, ikinci 
kırılma dalgasında daha çok başkanlık sistemleri etkilenmişlerdir. Bununla 
birlikte 20. yüzyılda üç demokratikleşme dalgasına rastlanmaktadır: 
İlki Birinci Dünya Savaşından sonraki dönemi, ikincisi, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra sömürgelerin bağımsızlığını kazanmasıyla başlayıp 
1960’lara kadar süren dönemi kapsarken, üçüncüsü 1980’lerde başlayıp 
1990’larda devam eden dönemi içerir. Başkanlık sistemiyle yönetilen 
demokrasilerin ortaya çıkışı çoğunlukla bu üçüncü dalgada olmuştur. Bu 
nedenle, özellikle bu ülkeler bazında demokratik başarı veya başarısızlığı 
zaman olgusuyla ölçmeye kalktığımızda sağlıklı bir sonuca varamayız. 
Ancak 20. yüzyılda, bir bütün olarak demokratik rejimlerin çöküşü (darbe 
vb. müdahalelerle demokratik rejimden sapma) ele alındığında, yukarıdaki 
tablodan da görüldüğü üzere, parlamenter sistem ile yönetilen 21 ülke 
çöküşe uğrarken, başkanlık sistemiyle yönetilip çöküşe geçen ülke sayısı 
12’dir.58  

Tablo: 20. yy. Demokratik Rejimlerin Çöküşü

Parlamenter Sistem Başkanlık Sistemi Diğer Sistemler
Burma 1962 Arjantin 1930 Avusturya 1933
Estonya 1934 Bolivya 1964 Ekvador 1962
Fiji 1988 Brezilya 1964 Almanya 1933
Yunanistan 1936 Şile 1973 Kore 1961
Yunanistan 1967 Kolombiya 1953 Peru 1968
Guyana 1978 Küba 1954 Sri Lanka 1982
İtalya 1922 Guatemala 1954
Kenya 1969 Kore 1972
Latviya 1934 Nijerya 1983
Lituanya 1926 Panama 1968
Nijerya 1966 Filipinler 1972
Pakistan 1954 Uruguay 1973
Pakistan1977
Portekiz 1926
Sierra Leone 1967
Singapur 1972
İspanya 1936

58  Matthew S. Shugart, and John M. Carey, Presidents and Assemblies, Constitutional Design 
and Electoral Dynamics, Cambridge University Press, 1992, ss.39-40.
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Surinam 1986
Tayland 1976
Türkiye 1980

Kaynak: President and Assemblies, s.40

Genel olarak parlamenter demokrasilerin daha eski bir geçmişe sahip 
oldukları gözden kaçmaz. Parlamenter yönetim, bakan sorumluluğu 
anlamında (ministerial accountablty) Belçika ve Lüksemburg da ilk 
olarak 1830’da, Hollanda’da 1848, İtalya’da 1867, İspanya’da 1869, 
Norveç’te 1884, Danimarka’da 1901, Avusturya, Finlandiya, Almanya, 
İzlanda ve İrlanda’da Birinci Dünya Savaşından sonra uygulamaya geçtiği 
kabul edilmektedir. Yine Avrupa’da genel seçimlere dayalı parlamenter 
demokrasinin Norveç’te 1897, İsveç ve Hollanda’da 1917, İngiltere, İtalya, 
Belçika ve Lüksemburg’da 1918’den beri uygulamada olduğu gerçeği 
göz önünde bulundurulduğunda, iki sistemin karşılaştırılmasında,  
parlamenter sistemin demokrasiye daha çok uygun olduğu düşüncesine 
yol açabilir. Ama bu parlamenter demokrasilerde bile, kadınların genel 
seçimlerde oy kullanma hakkı ancak İkinci Dünya savaşından sonra 
mümkün olabilmiştir. Örneğin kadınlar İtalya’da 1945, Fransa’da 1946 ve 
Belçika’da 1948’de oy hakkı elde edebilmişlerdir.59 

Dolayısıyla, bu ülkeleri, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra 
bağımsızlıklarının kazanıp başkanlık sistemini benimseyen ülkelerle 
karşılaştırdığımızda, parlamenter sistemin demokrasi açısından daha 
işlevsel olduğu sonucuna varabiliriz. Zaten Avrupa parlamentarizmin ana 
vatanı olarak karşımıza çıkar. Batı Avrupa’da, Vatikan gibi minik ülkeleri 
saymazsak, sadece İsviçre parlamenter sisteme sahip değil; diğer ülkelerin 
tamamı parlamentarizmi benimsemiş ve bu anlamda önemli bir yönetim 
deneyimine sahiptirler. Ancak bu karşılaştırmanın adil olmadığını da 
kabul etmek durumundayız. 

Sonuç

Montesquieu’ye göre, “Vatandaşların siyasal özgürlüğü demek, insanın 
kendini güvenlik içinde duyduğu zihin huzuru demektir.”60  Bu özgürlüğü 
sağlamada,  kuvvetler ayrılığı ilkesinin gözetilmesi en önemli husus olarak 

59  Wolfgang C. Müller, vd., “Parlimentary Democracy: Promise and Probles,” in Delegation and 
Accountability in Parliamentary Democracies, eds. Kaare Storm,  Wolfgang C. Müller and 
Torbjorn B, Oxford University Press, 2003.

60  Montesquieu, “Yasaların Ruhu’ndan Seçmeler,” Çev: Fehmi Baldaş,   Derleyen: Mete Tunçay, 
Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 3. Baskı, 2009, s.362.
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karşımıza çıkmaktadır. İster başkanlık, ister parlamenter sistemler olsun,  
kuvvetler ayrılığı ilkesini hakkıyla işleten rejimler, demokratik rejimler 
olarak kabul edilmektedirler.  İki sistemi birebir karşılaştırdığımızda, 
başkanlık sistemindeki kuvvetler ayrılığı ilkesi, diğer bir deyimle fren 
denge sistemi daha nettir.  Bir de başkanın fiks bir süre için yürütmenin 
başına geçmesi, meclis tarafından görevinden alınma veya güven oyunla 
düşürülme kaygısını taşımaması,  sistemin daha istikrarlı bir şekilde 
devam etmesini sağlamaktadır.

 Buna karşılık Parlamenter sistemde partilerin oy kaygısı ve 
hükümetlerin düşme korkusu, yürütmenin (liderlerin) cesur ve kararlı 
çözümler üretmesini engelleyebilir. Hem başbakanın hem de kabinenin 
meclise karşı sorumlu olması, bütün önemli kararların alınmasında meclis 
gerçeğinin göz önünde bulundurulmasını zorunlu kılmaktadır. Oysa 
başkanlık sisteminde kabinenin sadece başkana, başkanın da kamuya 
karşı sorumlu olması sorunların çözümünü kolaylaştırmaktadır. 

Diğer yandan başkanlık sisteminin âdem-i merkezi yapılanmaya 
parlamenter sisteme nazaran çok daha elverişli ve esnek bir yapı arz 
ettiğinin de altını çizmek gerekmektedir. Zaten ABD ve Rusya’da olduğu 
gibi, çoğu başkanlık sistemi eyalet ve federe bölgeler yönetimi üzerine inşa 
edilmişlerdir. Yarı başkanlık sistemiyle yönetilen Fransa’da bile üniterlik 
idari değil teritoryal (toprak bütünlüğü) düzlemde ele alınmaktadır. 
Genellikle coğrafi olarak hacimli, dinsel ve etnik anlamda çoğulcu 
ülkelerde, başkanlık sistemini, üniter devlet modeline dayılı bir zemin 
üzerinde inşa etmeye kalkmak, bir binayı bir gecekondu temeli üzerinde 
inşa etmeye benzer.    
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ABD Başkanlık Seçimleri

The USA Presidential Elections

Murat AKTAŞ*
Sıddıka ÖZTEKİN**

Öz

ABD başkanlık seçimleri sadece ABD’de değil hemen hemen bütün 
dünyada ilgiyle izlenmektedir. Her başkanlık seçimi, adaylar ve vaatlerin 
yanı sıra adayların dış politika ile ilgili verdiği mesajlar ile seçimlerin 
sonuçları ve olası etkileri de merak edilmektedir. Özellikle internet ve kitle 
iletişim araçlarının yaygın olarak kullanıldığı günümüzde 8 Kasım 2016 
tarihinde yapılan seçimler ve sonuçlarının etkileri çok daha geniş bir 
kesim tarafından izlendi. 2016 ABD başkanlık seçimleri Hillary Clinton’ın 
bir kadın aday olarak yarışması ve Donald Trump’ın verdiği mesajlar 
nedeniyle dünya kamuoyu tarafından çok daha farklı bir dikkatle takip 
edildi. Ancak bu seçimlerde adayların profilleri ve söylemlerinin yanı sıra 
seçim sonuçları da tartışmalara neden oldu. Seçimlerden sonra başlayan 
protestolar ve seçim sonuçlarının Rus bilgisayar korsanları tarafından 
manipüle edildiği iddiaları ile ilgili CIA’nin yaptığı araştırmaların 
sonuçları da önemli tartışmalar neden oldu. 2016 ABD başkanlık 
seçimlerini ele alan bu çalışma aynı zamanda ABD seçimlerinin tarihsel 
gelişimini de incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: ABD Başkanlık Seçimleri, ABD 2016 Seçimleri, 
Hillary Clinton ve Donald Trump.  

Abstract

Not only in the United States but also almost everywhere in the world 
with interest monitor to the US elections. Every presidential election, the 

 *  Doç. Dr., Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölüm Başkanı. 

** Arş. Gör., Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve 
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candidates and their promises, as well as the results of the elections and 
potential candidate’s messages’ impacts on foreign policy are concerned. 
Especially nowadays because of widely used the internet and mass media, 
November 8, 2016 elections and the effects on its results were followed 
by a much broader class. Due to Hillary Clinton as a female candidate 
and Donald Trump’ messages, the 2016 U.S. Presidential elections were 
followed with a very different and careful content by world public 
opinion. However, the profiles of the candidates and discourses as well 
as the results of elections caused by controversy in these elections.  The 
protests began after the elections and Russian hackers manipulated the 
election results by the CIA’s allegations of research results have caused 
to important debate of this election. This study examines both 2016 U.S.A 
2016 presidential election and the historical development of the U.S. 
elections. 

Key Words: The U.S. Presidential Elections, the US 2016 Elections, 
Hillary Clinton and Donald Trump.

Giriş

Dünyanın süper gücü olarak bilinen ve kendi kaderi aynı zamanda dün-
yanın kaderini de etkileyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık 
seçimleri bu ülkede olduğu gibi dünyanın geniş bir kesiminde de yakından 
takip edilmektedir. 8 Kasım 2016’da tarihinin en medyatik ve en tartışmalı 
seçimlerinden birini daha geride bırakan ABD’deki başkanlık seçimleri in-
ternet kullanımı ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaştığı günümüzde çok 
daha farklı bir ilgi ve merakla izlendi. Özellikle adayların profilleri ve söy-
lemleri ABD’deki bu başkanlık seçimlerini geçmişteki seçimlere göre çok 
daha ilginç hale getirdi. 

Beyaz Saray’a ilk kez bir siyahî başkanın seçilmesinin ardından ABD 
başkanlık seçimleri tarihinde bir ilk daha yaşanıyordu. İlk defa bir kadının 
(Hillary Clinton) başkanlık yarışının iddialı ismi olarak öne çıkması ve bu-
nun karşısında devlet ve bürokrasi tecrübesi olmayan yer yer Amerikan de-
ğerleri ile örtüşmeyen ayırımcı ve kutuplaştırıcı, alışık olmadık söylemler 
kullanan Donald Trump gibi bir adayın olması bu seçimleri daha da ilginç 
kılıyordu. Elbette demokrasilerde asgari koşulları sağlayan her vatandaş 
aday olabiliyordu. Ancak aday adaylar arasından hiç beklenmedik bir şe-
kilde sıyrılarak öne çıkan ve tartışmalı bir şekilde seçimlerin kazananı ola-
rak ilan edilen Donald Trump’ın seçilmesi üzerinde düşünülmesi gereken 
bir durumdur.

Seçimler öncesinde yapılan kamuoyu araştırmalarındaki tahminlerin 
aksine seçimleri kazanan Donald Trump oldu. Oysa seçimden önce açıkla-
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nan son anketlerde Hillary Clinton, ülke çapında Donald Trump’ın 4 puan 
önündeydi.1 Trump’un seçimleri kazandığının ilan edilmesinin ardından 
başlayan protesto gösterileri ve seçim sonuçlarının Rus bilgisayar korsan-
ları (hackerler) tarafından Trump lehine manipüle edildiği ile ilgili iddialar 
bu seçimleri daha da ilginç kılmaktadır.

1. 2016 Seçimleri

Amerika Birleşik Devlet’leri 8 Kasım 2016 tarihinde 45. Başkanını seçmek 
için sandık başına gitti. Bu seçimlere kadar 44 farklı isim ABD başkanı ol-
muştu. Bunlardan 13’ü Demokrat, 18’i de Cumhuriyetçiydi. 1863’te köle-
liğin kaldırılması ve bu yüzden çıkan İç Savaş’tan sonra 2008 yılında bir 
Afro-Amerikalı siyahînin başkanlık koltuğuna oturması şüphesiz ki ABD 
tarihinin en önemli olaylarından biri oldu. Barack Obama, iki ana partiden 
birinden aday gösterilen ilk Afro-Amerikalı 2 oldu. Obama’yı aday gösteren 
Demokrat Parti’den yine ABD tarihinde bir ilki daha gerçekleştirmek üzere 
bir kadın aday çıkmıştı.

Amerika’da siyasi partilerin ortaya çıkmasından sonra hep olduğu gibi 
yine seçimler iki iddialı partinin adayları arasında geçti ve bu iki aday da 
kendilerinden öncekilere göre farklı özellikler taşımaktaydı. Her iki aday 
da partilerinin (Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti’nin) temel görüş-
lerini savunurken, seçim kampanyalarında her iki aday da kendi kişisel 
özellikleri ve dinamiklerini katarak farklılıklar oluşturdular. Demokrat 
Parti’nin ilk siyahî başkanı Barack Obama’nın ardından Hillary Clinton’ı 
ABD tarihinde ilk kadın başkan adayı olarak göstergesi acaba ABD siyasi 
bir başkanın ardından bu kez bir kadın başkana evet diyecek mi sorusu-
nu da beraberinde getirdi. Aynı zamanda eski bir “first leydi” olan Hillary 
Clinton’ın ve eşinin geçmişinin seçimlerde kullanılması seçimlerde öne 
çıkan konulardan biri oldu. Hillary Clinton’un siyasi açıdan kazandığı de-
neyimler ve siyasi niteliklerinin yanı sıra politik skandallarda da adının 
geçmesi onun adaylık sürecini olumsuz etkiledi. Cumhuriyetçi Parti’nin 
adayı Donald Trump ise iş adamı, emlak piyasasının patronu ve televizyon 
sunuculuğu ile ön plana çıkmış, siyasi ve bürokratik hiçbir deneyiminin 
olmadığını kendisi de ifade etmişti. 130 milyon kişinin katıldığı seçimlerde 
Hillary Clinton % 47,8,  Donald Trump ise % 47,3 oranında oy aldı. Ancak 
Trump, Clinton’dan daha az oy almasına rağmen ABD seçim sistemi gereği 
en çok temsilciyi kazandığı için başkanlık seçimlerinin de kazananı olarak 
ilan edildi. 

1  BBC Türkçe, ABD’de seçimi Trump kazandı, araştırma şirketleri yine yanıldı, 9 Kasım 2016,  
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-37917883, (10.12.2016).

2  Özgenur Korlu, “152 Yıllık Derbi: Demokratlar Cumhuriyetçilere Karşı”, Boğaziçi Bülteni 
Yıl:7, Sayı:30, s.7, https://acmof.files.wordpress.com/2013/01/acmof_bulten_sayi_30.pdf, 
(02.12.2016).
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Amerika Birleşik Devletleri’nde genel seçim kuralı olarak daha büyük 
eyaletlerden çıkan oylar ve seçmen sayısının çokluğu kazanın belirlen-
mesinde önemli rol oynamaktadır. Çünkü başkanlık seçimlerinin sonucu 
seçiciler kurulu esasına göre belirlenmektedir. Bu sisteme göre ABD’nin 
her eyaleti başkanlık seçimlerinde nüfus oranıyla orantılı olarak bir temsil 
hakkına sahiptir. Seçiciler kurulundaki toplam oy sayısı 538 olup, en az 
270 oy kazanan aday Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanı olarak seçil-
mektedir.3

Daha az oy almasına rağmen seçiciler kurulu için 270 temsilci sayısını 
aşan Donald Trump, seçimin galibi ilan edildi. Oy oranları ile eyaletler ara-
sındaki farklılaşma sonucunda bir kargaşa ortamı, sokak gösterileri, pro-
testo eylemleri süreci yaşandı. Hatta güvenlik güçlerinin müdahale ettiği 
bu yer yer ciddi boyutlara varan gösteri ve eylemler sadece ABD ile sınırlı 
kalmadı bazı Avrupa ülkelerinde de görüldü. Bu seçimlerin böyle tartışma-
lara neden olması demokratik süreçlerde seçim sistemi ile vatandaşların, 
politikacıların ve medyanın birbirleriyle olan ilişkilerinin daha bir titizlikle 
irdelenerek analiz edilmesini gerektirmektedir.4

ABD başkanlık seçimlerinde akılda kalan önemli sloganlar ve açıkla-
malar vardır. Donald Trump’ın 2016 seçim kampanyalarında kullandığı 
“Make America Great Again” (Yeniden Amerika’yı harika yap) söylemi ve 
sloganı aslında 1980 yılında Ronald Reagan tarafından da kullanılmıştı. 
Trump’un bu sloganından ziyade akılda kalan ve dünyada yankı bulan 
daha önemli açıklamaları oldu. Trump’ın açıklamalarının çelişkilerle dolu 
olması ve buna karşın büyük ilgi uyandırması dikkat çeken konular ara-
sındaydı.

Özellikle göçmenler ve Müslümanlara yönelik dışlayıcı ve kutuplaştı-
rıcı söylemleri ile kadınlarla ilgili bazı açıklamaları ile gündeme gelen ve 
çok tartışılan Trump, adaylık sürecinin başında pek ciddiye alınmaması-
na rağmen zamanla ciddi bir fenomene dönüşerek öne çıkmayı başardı. 
Amerika’yı yeniden harika yapmayı vadeden Trump’ın bazı günah keçileri 
vardı. Bunlar, göçmenler, Müslümanlar ve kadınlardı. Oysa ABD bir göç-
menler ülkesiydi. Amerika Birleşik Devletleri eski Cumhuriyetçi Başkanı 
George W. Bush’a göre bile göç; çözülmesi gereken bir problem değil aksi-
ne ulusların güven ve başarı göstergesiydi. Bir ülkenin ekonomisinin bü-
yümesi ve rekabet edebilmesi için göç çok etkili bir öğeydi.5 Ancak Trump 

3  Arzu Tek, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimi ve Yankıları”, http://www.
siyasaliletisim.org/pdf/ABDBaskanlikSecimleriveyankilari.pdf, (02.12.2016).

4  Lilleker, Darren, Jackson, Daniel, Thorsen, Einar ve Veneti, Anastasia, US Election Analysis 
2016: Media, Voters and the Campaign Early Reflections from Leading Academics, Centre for 
the Study of Journalism, Culture and Community, Bournemouth University , 2016, s.8.

5  Fargues, Philippe, Demetrios G. Papademetriou, Giambattista Salinari, ve Madeleine 
Sumption, Shared Challenges and Opportunities for EU and US Immigration Policymakers. 
Florence and Washington, DC: European University Institute and Migration Policy Institute, 
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ABD’nin bir göçmenler ülkesi olduğunu unutmuş ve Amerikalılara göç-
menleri hedef göstererek daha iyi bir yaşam vaat etmişti. 

Barrack Obama’nın 2014’te yayınlanan bildirisine göre göç sorunun 
çözümünde eski yönetimsel zaaflar ortadan kaldırılmalı ve yeni reformlar 
oluşturulmalıydı. Bu yeniliklerin göçmenlerin haklarıyla, yasadışı göçmen-
leri ve ailelerini de kapsayacak şekilde ve vize sisteminde de günün ihtiyaç-
larını karşılayacak şekilde koşullara uygun bir şekilde düzenlenmesi gerek-
mekteydi. Göç yönetimine getirilen yeniliklerin, düzenlemeler uygulama 
alanına dâhil edilmesi ve sınır yönetiminin güvenlik eksenin içinde sosyal 
ve ekonomik değişimlerle bütünleşik düşünülmesi gerekmekteydi.6 Buna 
karşın Trump göç meselesini önemli bir seçim malzemesi olarak kullandı.

Trump’ın seçim kampanyasındaki açıklamaları incelendiğinde genel 
olarak Richard Nixon’un görüşlerine yakın mesajlar verdiği görülmekte-
dir. Trump’ın siyasi söylemlerine bakıldığında; Amerika’yı daha güvenli ve 
Amerikan vatandaşlarının ekonomik açıdan refahının sağlanmasını öne 
çıkaran bir kampanya söylemi kullandığı görülmektedir. Ona göre refahın 
sağlanması için de göçmenler ve Müslümanlara karşı bazı önlemler alın-
malıydı. Bunun yanı sıra yer yer Amerikan tarihinin önemli bir bileşeni 
olan liberal değerler ve serbest piyasa ile bazı ticari anlaşmalara bazı kı-
sıtlamalar getireceği yönündeki bazı açıklamaları ve vaatleri de son derece 
şaşırtıcı açıklamalar olarak tarihe geçti. 

Kutuplaştırıcı üslubuna rağmen Trump’ın seçimleri kazanması hem 
ABD’de hem de dünyada büyük yankı uyandırdı. Seçmenlerin mevcut ikti-
dara yönelik öfkesi, ekonomi ve güvenlik ile ilgili endişeleri belirleyici un-
surların başında yer aldı. Yıllardır siyaset sahnesinde olan Hillary Clinton 
ise bir türlü imaj sorununu aşamadı. Clinton kadınlar arasında bile umdu-
ğu heyecanı yaratamadı ve yenilgiyi kabul etti. Trump’un seçimleri kazan-
masının nedenleri genel olarak şöyle analiz edilmektedir:7

1- Mevcut İktidara Yönelik Tepkiler: Halk, 2013’te hükümetin iki hafta ça-
lışamaması ve kapalı kalmasıyla sonuçlanan ABD Kongresi’ndeki tıka-
nıklar ve mali krizler gibi nedenlerle yerleşik siyasi camianın dışından 
gelen ve düzene karşı mesajlar veren bir adayla sisteme olan tepkisini 
dışa vurdu.

2- Ekonomi: 2008 yılında John Mc Cain ve Barack Obama arasında geçen 
seçim kampanyalarının odak noktası işsizlik olmuştu. Obama döne-
minde işsizlik oranı, % 4.9 ile 2008’de yaşanan ekonomik kriz öncesin-

2011, s.3.
6  American Immigration Council, A guide to the immigration accountability executive action, 

special report, 2014, s.1.
7  Ajans Haber, 10 maddede Trump nasıl kazandı?, 11 Kasım 2016,  http://www.ajanshaber.

com/10-maddede-turmp-nasil-kazandi-haberi/386807, (05.12.2016).
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deki seviyeye düştü ve istihdam arttı. Buna rağmen orta kesim yaşadığı 
ekonomik sorunların Obama yönetiminin devamı olacağı düşünülen 
Demokrat Partili Hillary Clinton döneminde devam edebileceği endi-
şesini yaşadı. Clinton bu sorunları aşabileceği konusunda seçmeni ikna 
etmeyi başaramadı. Sandık başı anketleri de seçmenlerin % 55’inin 
Trump’ın ekonomiyi daha iyi ele alacağına inandığını gösteriyordu.

3- Mavi Yakalılar: Ekonomik sorunların etkisiyle mavi yakalıların 
bazı kritik eyaletlerde Trump’ı desteklemesi sonucu, 1988’den beri 
Demokratlara oy veren, işçilerin yoğun olduğu Michigan, Wisconsin 
ve Pensilvanya bu kez farklı tercih yaptı. Trump seçim sisteminin de 
getirdiği avantajdan yararlanarak delege sayısında öne geçti. Clinton 
ise parti içi ön seçimlerde otomotiv işçilerinin eyaleti Michigan’ı rakibi 
Bernie Sanders’a kaptırmıştı.

4- FBI Direktörü: Clinton’ın anketlerde farkı açtığı sırada FBI Direktörü 
James Comey’nin 28 Ekim’de Clinton’nın e-postalarıyla ilgili inceleme-
yi yeniden başlattığını açıklaması, Eylül ayında başlamış olan tartışma-
lar sonrası Clinton lehine esen rüzgârı tersine çevirdi.

5- Güvenlik: IŞİD’le (Irak ve Şam İslam Devleti-Terör Örgütü) mücade-
le, Trump’ın Müslümanlara karşı başta kullandığı ayrımcı dile rağmen 
Amerikalıları sertlik yanlısı mesajlar veren adaya yönlendirdi. Her fır-
satta IŞİD’i yok edeceğini vaat eden Trump’ın bu basit mesajı Amerikan 
halkının tercihinde etkili oldu.

6- Duvar: Genel olarak gelişmiş ülkelerde göçmenlere karşı gelişen tepki 
işsizlik ve ekonomik sıkıntıların da etkisiyle kendisine alıcı bulurken, 
Trump’ın Meksika sınırına örmeyi vaat ettiği duvar özellikle göçmen 
karşıtları ve birçok kesim üzerinde etkili oldu.

7- Demografi: Latin Amerika kökenliler, % 70’in üzerinde ezici bir çoğun-
lukla Clinton’a oy verse de demografik dağılım nedeniyle bu durum sa-
dece Nevada’da Clinton’ın lehine sonuçlanabildi. Florida’da Clinton’a 
oy veren Porto Riko kökenliler, Küba’ya sertlik yanlısı politikalar uy-
gulanmasını savunan Cumhuriyetçi Parti’ye geleneksel desteğini de-
vam ettiren Küba kökenlileri dengelemeye yetmedi. Ya da Demokrat 
California ve Cumhuriyetçi Teksas’ta Latin Amerika kökenlilerin oyları 
sonuca etki etmedi.

8- Clinton’ın İmajı: Hillary Clinton’ın first leydi olduğu dönemde eşinin 
yaşadığı ve etrafında dönen skandallar onun imajını zedeledi. Bu skan-
dalların da etkisiyle bu seçimler daha az kötü olanın seçildiği bir yarışa 
döndü. Seçimler öncesinde iki adayın da sevilmeme oranları % 55’in 
üzerindeydi. Ancak Clinton’ın etrafında dönen skandallarla ilgili tavrı 
seçmenler nezdinde ona “güvenilmez” imajı kazandırdı. Bu imajı onu 
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Trump’ın karşısında birçok kesim için daha kötü bir tercihe dönüştür-
dü. Ayrıca Trump’ın, Clinton’ın sağlık sorunları olduğunu da kampan-
yasında işlemesinin de sonuçları etkilediği görüldü.

9- Trump’ın Enerjisi: Halkta heyecan yaratma konusunda Trump, 
Clinton’a göre daha başarılı oldu. Öyle ki, ‘tecavüzcü’ diye suçladığı 
Latin Amerika kökenliler arasındaki desteği bile % 29’lara çıktı.

10-Kadın Karşıtlığı: Trump’ın kadınları aşağılayan videosuna rağmen ka-
dınlar arasındaki destekte Trump, Clinton’ın sadece % 12 oranında ge-
risinde kaldı. Böylece 2008’de bir siyahiyi başkan olarak seçen seçmen 
bu kez kadın başkan adayı söz konusu olduğunda aynı ölçüde ilerici ol-
madı.8

Kendisi seçimleri kazanırsa Trans-Atlantik Ticaret Antlaşması ve bazı ti-
cari anlaşmaları iptal edeceğini ileri süren Trump, bazı Amerikan değerleri 
ile ilgili hoş karşılanmayacak açıklamalar da yaptı. Meksika sınırına duvar 
örmek, serbest ticaret anlaşmalarını ortadan kaldırmak, Müslümanların 
ülkeye girişlerini engellemek ve bireysel bazdaki ekonomik refahını ve ti-
cari ilişkilerini ülke geneline aktarmak gibi söylemler bunlar arasında gös-
terilebilir. Üstelik bir iş adamı olan Trump’ın bir yandan ticari anlaşmaları 
iptal edeceğini, diğer yandan ticari deneyimlerini ülkenin kalkınması için 
kullanacağını söylemesi çelişkiler içermesine rağmen seçmenler için etki-
leyici malzeme sunmuştu. Trump’un oylarının genel çoğunluğunu çalışan 
ve genç kesimden almış olması da son derece ilginç bir konu olarak dikkat 
çekmektedir. Bunun temel nedenleri arasında ise çalışan kesimin daha çok 
para kazanmasına yönelik vaatler gösterilebilir. Herkesin İngilizce konuş-
tuğu ve Amerika’nın tekrardan dünya ülkeleri arasında saygı duyulan ve 
gücünden dolayı korku uyandıran bir ortamın sağlanması üzerinde önemle 
duran Trump’ın9, diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yö-
nelik sıcak mesajlar vermesi ise son derece çelişkili ancak dikkat çekiciydi.

2. İstihbarat Oyunları ve Siber Saldırı İddiaları

Bu arada seçim kampanyası boyunca anketlerde Clinton’dan daha geride 
olduğu tespit edilen Trump’un seçilmesi ABD’de olduğu gibi dünyada da 
büyük bir sürpriz ve şok etkisi yarattı. Ardından Rus bilgisayar korsan-
larının (hackerlerin) seçim sonuçlarını manipüle ettiği ile ilgili bilgiler 
dolaşmaya başladı ve sonunda ABD mevcut Başkanı Barack Obama 2016 
başkanlık seçimlerinde Rus hackerların rol oynadığı siber saldırı ve dış 

8  Ajans Haber, 10 maddede Trump nasıl kazandı?, 11 Kasım 2016,  http://www.ajanshaber.
com/10-maddede-turmp-nasil-kazandi-haberi/386807, (05.12.2016).

9  Lilleker, Darren, Jackson, Daniel, Thorsen, Einar ve Veneti, Anastasia, US Election Analysis 
2016: Media, Voters and the Campaign Early Reflections from Leading Academics, Centrefort 
he Study of Journalism, Culture and Community, Bournemouth University, 2016, s.27.
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müdahale iddiaları ile ilgili geriye dönük son üç seçimin detaylı bir şekilde 
araştırmadan geçirilmesi için Beyaz Saray yetkililerine talimat verdi. Bu 
talimatla birlikte kafalardaki soru işaretleri daha da artmaya başladı. Son 
dönemlerde siber saldırı tehlikesiyle ilgili her seçim döneminde sorunlar 
yaşayan ABD’de, 2008 ve 2012 yıllarındaki seçimlerde de Çinli bilgisayar 
korsanlarının siber saldırılarda bulunduğu şüphe duyulan konular ara-
sında yer alıyordu. Bu konuda yapılan araştırmalar seçimlerin yeniden 
yapılması için değil gelecekte bu tür saldırılara karşı çözüm üretmek için 
yapıldığı Beyaz Saray’dan bildirilmesine rağmen, ABD ve Amerikalılar üze-
rindeki bu baskı Donald Trump’ın daha başkanlık koltuğuna oturmadan 
güveninin sorgulanmasına da neden oldu.10

Obama’nın seçimlerin detaylı bir şekilde araştırılması için verdiği ta-
limatın ardından, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) yaptığı 
araştırma sonucunda Donald Trump’ın seçimleri kazanmasının arkasında 
Rusya’nın olduğu yönünde bulgulara rastlandığı yönünde açıklama yaptı. 
Rusya’nın seçim sonuçlarını Trump’ın lehine manipüle eden siber saldırı-
lar gerçekleştirdiğine dair veriler olduğu yönünde CIA açıklamaları med-
yada yer aldı. Böylece Amerika’da yapılan seçimlere hile karıştığı yönünde 
tartışmalar arttı. Bu açıdan bakıldığında ABD seçimlerinde güvenlik boyu-
tunun arttırılması gerektiği ve seçimlerin tekrarlanması gerektiği yönünde 
görüşler de yoğun bir şekilde süren tartışmalara eklendi.11

CIA’nın, Rusya’nın, Donald Trump’ın seçimleri kazanmasına yardımcı 
olacak şekilde ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönünde sonuca 
vardığı ile ilgili haberler, ABD ve ardından dünya basınında geniş yankı 
buldu. Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve üst düzey hükü-
met yetkililerine dayandırılan iddiaya göre CIA, “Rusya’nın 8 Kasım’da ya-
pılan ABD başkanlık seçimlerine karıştığı” şeklinde bir neticeye ulaştı. Rus 
hükümetine yakın bazı kişilerin, Demokrat Parti’nin gizli bilgilerini siber 
saldırı ile ele geçirerek Wikileaks’e aktardığı ve bu kişilerin Amerikan istih-
barat birimlerince tespit edildiği bilgileri haberlerde yer aldı. ABD’deki 17 
istihbarat kurumunun daha katkı sağladığı bildirilen söz konusu raporun, 
CIA tarafından ABD Kongresi’ndeki senatörlere sunulduğu ve bu değer-
lendirmenin “ortak bir sonuç” olduğu belirtilen haberde, ancak söz konusu 
raporda Kremlin’den herhangi bir yetkilinin doğrudan talimat verdiğine 
ilişkin bir bilginin yer almadığı ifade edildi. Haberlerde CIA yetkilileri-
nin, Rus hükümet yetkililerinin “bir adım geride durduğuna” inandıkları 
yönünde bilgiler yer aldı. Öte yandan, Amerikan medyasındaki bazı ha-

10  Sabrina Siddiqui, “Donald Trump says CIA Russia influenced election is ridiculous”, The 
Guardian, 11 Aralık 2016, https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/11/donald-
trump-cia-russia-election-ridiculous, (09.12.2016). 

11  David Smith, “FBI Covered up Russian influence on Trump’s election win, Harry Reid claims”, 
The Guardian, 10 Aralık 2016, https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/10/fbi-
russia-trump-election-harry-reid-james-comey-wikileaks
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berlerde Rusya bağlantılı bilgisayar korsanlarının Cumhuriyetçi Parti veri 
tabanını da “hacklediği” ancak oradan elde edilen bilgileri kullanmadığı 
öne sürüldü. Seçilmiş Başkan Trump’ın geçiş ekibinden yapılan yazılı açık-
lamada ise; “Bu kişiler, zamanında Saddam Hüseyin’in kitle imha silahla-
rına sahip olduğunu söyleyen kişiler. Seçimler uzun bir süre önce büyük bir 
başarı ile tamamlanmıştır” ifadelerine yer verildi.12

Beyaz Saray’ın diğer bir bulgusu da Donald Trump’ın seçimden önce se-
çim kampanyalarının yürütülmesi aşamasında Rusya’nın seçimleri hackle-
yeceğini bildiğidir. Donald Trump’ın seçim kampanyaları sırasında verdiği 
demeçler ve söylemler başlıca kanıt olarak değerlendirilmektedir. Diğer 
bir iddia ise Hilary Cilinton’ın seçim kampanyalarını yöneten sorumlusuy-
la e-mail yazışmalarının çalınmasında ve Rusya’nın bu e-mailleri Trump’la 
paylaşmasıyla seçimlerin kazanmasında açıkça yardımcı olduğuna dair ka-
nıtlar da Beyaz Saray sözcüsü tarafından dile getirilmesi seçimlerin haksız 
bir şekilde gerçekleştiğinin anlaşılmasına neden oldu. Bu seçimlerin hack-
lanmesinin en az Watergate Skandalı ve 11 Eylül terörist saldırıları kadar 
ABD’nin demokratik duruşunu kötü etkileyeceğini düşünenlerin sayısı 
da gittikçe artmaktadır. Trump’ın sosyal medya hesaplarında yayınladığı 
açıklamada ilginçtir. Ona göre; hackerları iş üstünde bile yakalasanız ki-
min ya da hangi ülkenin bu işi yaptırdığını bulmak oldukça zordur. Trump 
bu yüzden CIA’in raporunun gerçek bulguları yansıtmadığını savunmak-
tadır.13 

Putin’in tüm bu iddialara karşı aldığı tutum ise Almanya ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nde yaşanan seçim kaosunun Rusya’ya çıkartılamaya-
cağı yönündedir. Aynı zamanda Putin, Batı toplumlarındaki tüm başarı-
sız politikacıların Rusya’yı suçlama eğiliminde olduğu, oysaki Rusya’nın 
seçimlerin kazanını ya da kaybedenini belirlemede herhangi bir rol üst-
lenmediğini savundu. Bu hacker skandalı gibi olayları Amerika’nın Rus 
ve Rusya düşmanlığı (Russophobia) olarak nitelendiren Putin’e göre; 
Amerikalılar histerik bir şekilde Rusları seçim dönemlerinde ve sonrasın-
da suçlamaktalar.14 

ABD başkanlık seçimlerinden sonra alevlenen siber saldırıların dünya 
kamuoyuna yansımasının ardından Fransa Savunma Bakanlığı Ocak 2017 

12  Anadolu Ajansı, ABD’yi sallayan CIA raporu: Trump’ı Rusya seçtirdi, Habertürk,10 Aralık 
2016, http://www.haberturk.com/dunya/haber/1334775-abdyi-sallayan-cia-raporu-trumpi-
rusya-sectirdi, (15.12.2016).

13  Brooke Seipel, White House: Trump knew Russia was behind hacks before Election Day, The 
Hill, 2016, http://www.thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/310475-wh-suggests-
trump-knew-russia-was-behind-hacks-before-election, (15.12.2016).

14  David Filipov, Moscow has the world’s attention. For Putin, that’s a win, The Washington 
Post, 2016, http://www.msn.com/en-us/news/world/moscow-has-the-world%E2%80%99s-
attention-for-putin-that%E2%80%99s-a-win/ar-AAlzrwB?li=BBmkt5R&ocid=spartanntp, 
(15.12.2016).
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tarihinden sonra siber operasyonlar komutanlığı kuracağı bilgileri medya-
ya yansıdı. Birçok gazeteci bunun durumun ciddiyetini gösterdiğini yaz-
dı. Siber saldırılar savaş sanatına yeni bir biçim kazandıracağını açıklayan 
Fransa Savunma Bakanı Le Drain, siber saldırıları engellemek için kuru-
lacak ordunun düşman siber saldırılarını algılayarak koruma, savunma 
ve istihbarat servislerini de içeren bir yapı sunacağını belirtiyordu. Fiziki 
silahlarla yapılan saldırılar gibi siber saldırıların da savaş sebebi sayılma-
sının gelecekte kaçınılmaz olacağı konusunda fikir birliği bulunmaktadır.15 

1962 yılında gösterime giren “The Machuian Candidate” politik gerilim 
türü filmde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler ve Kapitalistlerle Komünistler 
arasındaki çekişmeleri ve yaşananlar beyaz perdeye taşınmıştı. Soğuk 
Savaş’ın etkilerinin de ele alındığı bu filmde aynı zamanda ABD’de seçilen 
başkanların seçiminde gizli ajanların kullanılması da yer alıyor.  Bu filmin 
yansımalarının bugün Amerika seçimlerinin sonuçlarında kendisini gös-
terdiği görülmektedir. Elbette kimse direk olarak seçilmiş başkan Donald 
Trump’ı Rus ajanı olarak görmese de onun ve onun kampanyalarında 
Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin’in izlerinin olduğu konusunda bazı 
soru işaretleri olduğuna dair düşüncelerin olduğu gözlenmektedir. Donald 
Trump’ın, Putin’in gölgesinde bir ABD Başkanı imajı vermesi dünyada gü-
cünü tekrar kazanmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir 
sorun teşkil etmektedir. Donald Trump, Putin’in seçimleri kazanmasına 
yardım ettiği iddialarını gülünç bulduğunu açıklamış olsa da CIA’nin araş-
tırmaları ve açıklamaları sonucunda kapana sıkışmış görünmektedir. 16

Tarihsel bakımdan Amerika’da politik yaşam üzerinde dış politika-
nın algılanmasında ve uygulanmasında birtakım sorunlar yaşanmıştır. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1997 yılından itibaren “Wag the Dog” teri-
mi kullanılmaya başlamıştır. Ayakların baş olması anlamına gelen bu ifade 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki başkanların bu dönemden sonraki kötü 
yönetimlerine dikkat çekmektedir. Bu dönemden sonraki başkanların ABD 
çıkarlarını korumak amacıyla savaş yanlısı politikalar geliştirmeleri ve bu 
başkanların kötü yönetimlerini savaşlar yoluyla kapatmaya çalışması anla-
mında kullanılmış ve başkanlar eleştirilmiştir.17 

15  Anadolu Ajansı, Fransız Ordusu Siber Operasyonlar Komutanlığı Kuruyor, NTV Haber, 
2016, http://www.ntv.com.tr/dunya/fransiz-ordusu-siber-operasyonlar-komutanligi 
kuruyor,SngsVZu24EmrDpAbgmp_ZA?_ref=infinite, (15.12.2015).

16 Daniel Treisman, Putin: Trump’s most dangerous best friend, 2016, http://edition.cnn.
com/2016/12/11/opinions/troubling-relationship-russia-america-treisman/index.html, 
(12.12.2016).

17  Thomas Alan Schwartz, “Henry, . . . Winning an Election Is Terribly Important”: Partisan 
Politics in the History of U.S. Foreign Relations, Diplomatic History, 2009, s.179. 
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3. Amerikan Demokrasisi ve Seçimler

Bir ülkenin siyasal hayatında demokrasinin varlığından söz edebilmek 
ve geliştirilmesini sağlamak için seçimler en önemli güç kaynağıdır. 
Demokratik bir seçimin yapılması için son zamanlardaki araştırmalar gös-
termiştir ki; sistematik olarak geliştirilen seçimler, bireylerin özellikle top-
lum içindeki kadınların, göçmenlerin, azınlıkların ve toplum içerisindeki 
dışlanmış grupları etkilemekte ve bu gruplarda seçim sonuçlarını şaşırtıcı 
şekilde yönlendirebilmektedir. Bu grupların oy verme davranışlarının in-
celenmesinin yanı sıra, bu oyların parti içinde ve partiler arasında nasıl bir 
rekabete yol açtığı da önem arz eder. Bu rekabetin politikacıları bireysel ve 
tarihsel tekrarlardan uzaklaştırabileceği gibi parti içerisindeki en iyinin ön 
plana çıkmasına da yardımcı olabilmektedir.18

Demokrasinin toplumdaki en uçtaki kesimden en geniş kesimlere ka-
dar ulaştırılabilmesi için bu kesimlerin birbiriyle bağların kurulması ve bu 
bağların toplumun her kesimine yeniden dağıtılmasının sağlanması gerek-
mektedir. Toplumdaki sosyal sınıfların, ekonomik sektörlerin, coğrafik ve 
demografik tüm karakteristiklerin seçimlerin hazırlık aşamasından sonuç-
larına kadar toplumdaki tüm kesimlere nasıl bir fayda sunacağı konusu 
tartışmalıdır.

Birbirinden farklı hükümet sistemleri ve seçim sistemleri aynı zamanda 
birbirinden farklı seçim kurallarını da beraberinde getirmektedir. Tarihsel 
süreçte seçim sistemlerinin siyasal ve toplumsal kurumlara göre şekil al-
dığı ve demokrasinin sağlanması adına vazgeçilmez bir unsur olarak or-
taya çıktığı genel kabul görmektedir. Özellikle 19. yüzyılın sonları ve 20. 
yüzyılın başlarından itibaren partilerin siyasal yaşama girmesiyle birlikte 
seçimler ve seçim sistemleri gelişmeye başlamıştır.19

Dünyanın en büyük demokrasisi olarak ifade edilen ABD, aslında de-
mokrasinin modern zamanlarda dünyanın gündemine gelmesine vesile 
olan yerdir de. Çünkü 1835’te Alexis de Tocquville ABD’de Demokrasi’nin 
I. Cildini ve bundan beş yıl sonra bunun II. Cildini yayınlayana kadar de-
mokrasi yaygın olarak dünyada bilinen kötü yönetim biçimlerinden biri 
olarak kabul edilmekteydi. Yunan şehir devletlerinde tartışılıp uygulan-
masından sonra asırlarca hakkında artık konuşulmayan kötü bir yönetim 
biçimi olarak tarihin tozlu raflarına terk edilmiş olan demokrasi, ardından 
John Locke ve Montesquieu’nün yasama ve yürütmenin ayrılmasını ilişkin 
teorik çalışmaları ile bazı küçük değişikliklerle bugün hala yürürlükte olan 
ABD Anayasası’na ilham kaynağı olmuştur. Keskin bir kuvvetler ayrılığı 

18  Htun, Mala ve Powell Bingham, Political Science, Electoral Rules, and Democratic Governance, 
American Political Science Association, Task Force Report, Washington, DC, 2013, vii. 

19  Htun, Mala ve Powell Bingham, Political Science, Electoral Rules, and Democratic Governance, 
American Political Science Association, Task Force Report, Washington, DC, 2013, s.6
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ilkesine dayanan ve fren ve denge sistemi ile bir kuvvetler dengesi sağla-
yan ABD başkanlık sisteminin oluşmasında da yol gösterici ve esin kaynağı 
olmuştu. 

Daha 1800’lerin başında ABD yönetimini model olarak değerlendiren 
Tocqueville burada gelişen demokrasiyi, aristokratik toplum yapısını de-
ğiştiren ve fırsatların eşitliğini geliştiren modernliğin tarihsel ve evrensel 
ilkesi olarak görüyordu. Tocqueville’in özellikle Amerika’da ürünlerini gör-
düğü büyük demokratik devrim ona göre ne tesadüftür ne de ondan geri 
dönülebilir. Tocqueville daha o zaman demokrasinin Avrupalı ulusların da 
kaderi olacağını belirtiyordu. Hegel’e göre dünyanın ruhu demokrasiyi ge-
ride bırakmışken Tocqueville’e göre kader bu ruhu doğrudan doğruya de-
mokrasiye götürüyordu ve hatta ona bu kader ona bağlıydı. Tocqueville’e 
göre bunun başka bir alternatifi yoktu ve bunu kabul etmek gerekiyordu. 20

 “Amerika’da halk yasayı yapanı ve onu uygulayanı atıyor; ya-
sayı ihlal edenleri cezalandıran mahkemeyi bizzat kendisi oluşturuyor. 
Kurum ve kuruluşlar sadece esasları bakımından değil, aynı zamanda 
gelişmeleri bakımından da demokratiktir; halk temsilcilerini doğrudan 
atıyor ve onları mümkün olduğunca kendine bağımlı kılmak için düzenli 
olarak yeniden seçiyor. ABD halkı gerçekten yöneten bir halktır ve hal-
kı temsil eden bir yönetim şekli bulunmasına rağmen, halkın düşünce, 
önyargı, çıkar ve tutkularının günlük olarak toplumun güdümüne gir-
mesine mani olacak sürekli bir engelle karşılaşmayacaklarından şüphe 
yoktur.”21

ABD’de daha o zamanlar halk adına çoğunluğun yönetimini esas alan 
demokratik bir sistem olduğunu belirten Tocqueville, bazen önderin seçi-
minde bazı hatalar yapılsa da Amerikan toplumunun kendisini yönetmede 
başarılı olduğunu yazmaktadır. Tocqueville bunu bilhassa siyasal önder-
liğe karşı geliştirilmiş olan kurumsal güvencelerin sağladığının da altını 
çizmektedir.22

ABD Anayasası, ulusal (ya da “federal”) hükümete birtakım yetkiler 
tanırken, birtakım yetkileri de eyaletlere ve halka bırakmıştır. Birçok ül-
kede eğitim ve sağlık politikalarını merkezi hükümet belirlerken, ABD’de 
bu alanlarda başlıca sorumluluk federe devletlere aittir. Federal sorum-
luluk alanlarına örnek olarak milli savunma ve dış politika gösterilebi-

20  Manfred G. Schmidt, Demokrasi Kuramlarına Giriş, Çeviren: M. Emin Köktaş, Vadi Yayınları, 
2. Baskı, Ankara, 2002. s.80

21  Alexis de Tocqueville, Über die Demokratie in Amerika, 1976, s. 15’ten aktaran Manfred 
G. Schmidt, Demokrasi Kuramlarına Giriş, Çev: M. Emin Köktaş, Vadi Yayınları, 2. Baskı, 
Ankara, 2002,  s.82

22  Alexis de Tocqueville, Amerika’da Demokrasi, 1976, s.268, Manfred G. Schmidt, Demokrasi 
Kuramlarına Giriş, Çeviren: M. Emin Köktaş, Vadi Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2002, s.82 
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lir. Anayasa, eyaletlerin yönetim biçiminin cumhuriyet olmasını zorunlu 
kılmış ve belirli birtakım hakları ihlal etmelerini yasaklamıştır. Örneğin: 
“Hiçbir eyalet... yasal gerekler yerine getirilmeden bir kişiyi yaşamından, 
özgürlüğünden ya da malından yoksun bırakmayacak ya da kendi yargı 
yetkisi içindeki herhangi bir kişiyi, yasaların eşit korumasından mahrum 
bırakmayacaktır.” Fakat bunların dışında eyaletler yetkilerini ciddi ölçüde 
korurlar. Amerikan sistemi karmaşık görünse de seçmenin hükümetin her 
katmanında söz sahibi olmasına olanak sağlamaktadır. ABD’de 50 eyaletin 
her birinin kendi anayasası ve eyalet düzeyindeki görevlilerin seçilmeleri-
ni veya görevlendirilmelerini belirleyen kuralları vardır. Farklı yasaları ve 
uygulamaları olan federe devletlerden oluşan ABD’nin farklı yasaları aynı 
zamanda seçim ve idari sistemini de etkilemiştir. Örneğin, çoğu eyalette 
vali dört yıl boyunca görev yaparken, bazı eyaletlerde yalnızca iki yıllığına 
görev yaparlar. Bazı eyaletlerde hakimler seçmenler tarafından seçilirken 
bazı eyaletlerde ise atanarak göreve gelirler.23

ABD’de eyaletlerden yerel bölgelere, valilerden belediye başkanlarına 
hatta güvenlik işleriyle uğraşan şerifler bile seçilerek göreve getirilmek-
tedir. Yönetimin birçok kademesine yöneticilerin ve görevlilerin seçimle 
göreve geldiği ABD’de, orman güvenlik görevlilerinden köpek yakalama 
ekiplerine ve okul yönetim kurulu üyelerine kadar binlerce kamu görevlisi 
seçimle belirlenmektedir. Ve bütün seçimler formalite olmanın ötesinde 
büyük bir önem ve ciddiyetle yapılır. Bütün bu seçimler, erklerin bağım-
sızlığı, fren ve denge mekanizmaları, kontrol mekanizmaları, bağımsız 
mahkemeler ve özgür medya Amerikan demokrasisini koruyan ve geliş-
tiren mekanizmalar olarak işlemektedirler. Tabi Amerikan demokrasinin 
en önemli araçlarından biri de şüphesiz başkanlık sistemi ve seçimleridir.

4. Seçimlerle İlgili Bazı Temel Bilgiler ve Bazı Değişiklikler

ABD’deki yasaların çeşitliliği ve uygulamaları gibi seçim sistemi de çoğul-
cu ve karmaşık bir yapı arz etmektedir. Her şeyden önce ABD’de seçimler 
demokrasinin icrası anlamına gelmektedir. Elbette Amerikan demokrasi-
si seçimlerden ibaret değildir ancak seçimler demokrasinin temel direği 
olarak ifade edilebilir. Seçimler ABD vatandaşlarının vatandaş olduklarını 
hatırlayarak ulusal boyutta kararların alınması ve alınan kararların uygu-
lanması sürecine katılmalarını sağlayan olmazsa olmazlarından biri, hatta 
en önemlisidir. ABD Anayasası 18 yaşın üzerindeki tüm ABD vatandaşları-
nın federal (ulusal), eyalet ve yerel düzeydeki seçimlerde oy verme hakkını 
güvence altına almıştır.

23  Tr.usembassy.gov, ABD’ye Bakış Seçimler, https://tr.usembassy.gov/wp-content/uploads/
sites/91/2016/10/secimler_kitapcik_2016.pdf, (15.12.2016).
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Amerika Birleşik Devletleri’nde başkanlık seçimleri 1972’den beri 
her dört yılda bir olmak üzere Kasım ayının ilk Salı günü yapılmaktadır. 
Electoral College System adı verilen bu seçim sistemi iki dereceli olarak 
gerçekleşir. Önce her eyalette, o eyaletin Kongre’deki, yani hem Senato’da 
hem de Temsilciler Meclisi’ndeki, temsilci sayısı kadar “ikinci seçmen” se-
çilir. Bunlara bir de federal başkentin bulunduğu Washington DC’den üç 
kişiden oluşan ikinci seçmen katılır. Ardından bu ikinci seçmenler başkanı 
seçerler. Önceleri yasama organı tarafından seçilen bu ikinci seçmenlerin, 
1860’da yürürlüğe giren Anayasa değişikliği ile üye ülkelerin yani eyaletle-
rin halkları tarafından seçilmesi kuralı getirildi.24

Federal hükümette görev alabilmek için aranan temel şartlar ABD 
Anayasası’nca belirlenmiştir. Seçimle göreve gelen federal devlet yetkilile-
ri başkan, başkan yardımcısı ve Kongre üyelerinden oluşmaktadır. Kongre 
üyeleri de ABD Temsilciler Meclisi’nin 435 üyesi ile 100 senatörden oluş-
maktadır. Doğuştan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan, en az 14 
yıldır ABD’de ikamet etmekte olan ve en az 35 yaşında olan tüm birey-
ler Amerika’da başkanlık seçimlerine aday olarak katılabilmektedirler. 
Başkan yardımcısının da aynı şartları taşıyor olması gerekmektedir. İlk 
ABD başkanı George Washington’ın üst üste üç dönem başkanlık yapmayı 
reddetmesinin ardından, birçok Amerikalı iki dönem görev yapmanın tüm 
başkanlar için yeterli olacağına kanaat getirmiştir. Washington’dan sonra 
gelen başkanların hiçbiri Franklin D. Roosevelt’in 1940 yılında, üçüncü kez 
başkanlığa adaylığını koyup seçimleri kazanmasına dek üçüncü kez baş-
kanlık yapmak için adaylığını koymamıştır. Başkanlık seçimlerini 1944’te 
dördüncü kez kazanan Roosevelt 1945’te başkanlık görevini sürdürürken 
hayatını kaybetmiştir. Amerikalılar genel olarak bir kişinin başkanlık gö-
revini bu kadar uzun süre elinde bulundurması fikrini benimsememekte-
dirler. Bu nedenle 1951’de, herhangi birinin Amerika Birleşik Devletleri 
başkanlığına iki defadan fazla seçilmesini yasaklayan ABD Anayasası’na 
getirilen 22. değişiklik kabul edilmiştir.25

ABD Temsilciler Meclisi’nin 435 koltuğu için ise iki yılda bir seçim ya-
pılır. ABD senatörleri, Senato’daki 100 koltuğun üçte birinin (ya da üçte 
birinden bir fazlasının) iki yılda bir seçime tabi kalacağı bir döngü içinde 
altı yıllığına görev yaparlar. Senatörlerden birinin görevdeyken hayatını 
kaybetmesi ya da iş yapamaz hale gelmesi durumunda, sonu tek sayıyla 
biten bir yılda veya sonu çift sayıyla biten bir sonraki yılda bir özel seçim 
düzenlenebilir. Seçilen yeni senatör, yerine geldiği senatörün görev süresi-
nin bitimine dek görev yapar. Bazı eyaletlerde asıl görev süresinin bitimi-

24  Erdem Selvin, “Bir Seçim Klişesi: Kritik Eyaletler”, Boğaziçi Bülteni, Yıl:7, Sayı:30, s.10 
https://acmof.files.wordpress.com/2013/01/acmof_bulten_sayi_30.pdf, (02.12.2016).

25  Tr.usembassy.gov,  ABD’ye Bakış Seçimler, https://tr.usembassy.gov/wp-content/uploads/
sites/91/2016/10/secimler_kitapcik_2016.pdf, (15.12.2016). 
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ne dek görev yapacak kişi vali tarafından atanır. ABD Temsilciler Meclisi 
adaylarının en az 25 yaşında olması, en az yedi yıldır ABD vatandaşı olması 
ve Kongre’de temsil etmek istedikleri eyalette yasal olarak ikamet ediyor 
olması şartı vardır. ABD Senatosu adaylarının da en az 30 yaşında olması, 
en az dokuz yıldır ABD vatandaşı olması ve temsil etmek istedikleri eyalet-
te yasal olarak ikamet ediyor olmaları şartları aranmaktadır.26

ABD başkanlık seçimleri aslında genel olarak iki seçim süreci biçimin-
de tanımlanabilecek bir süreçten geçmektedir. Bunlardan biri adayların 
belirlenmesi süreci bir diğeri de bu adaylar arasından başkanın seçilmesi 
sürecidir. Başkanlık seçimlerinin yanı sıra Kongre üyeleri yani Temsilciler 
Meclisi ve Senato seçimleri ile federe devletlerde birtakım görevlere yö-
neticiler seçilmektedir. Ve bu süreç dışarıdan bakan farklı ülke sakinleri 
tarafından karmaşık bir yapı olarak görülmektedir. Ancak bu karmaşık ya-
pının kendine göre bir oluşum süreci ve geçerli sebepleri bulunmaktadır. 
Genel olarak iki partili bir seçim sistemi olduğu var sayılan ABD’de seçim 
süreci aslında bundan çok daha farklı, çoğulcu ve kompleks bir yapı arz 
etmektedir.

Amerika’da 19. yüzyılda görülen seçimler oldukça rekabetçiydi ve se-
çimlerin kazananı ve kaybedeni arasındaki fark birbirine çok yakın olması 
durumuna sıkça rastlanmaktaydı.27 Başkanlık seçimlerini kazanabilmek 
için başkan adayları seçimlerden en az iki yıl önce seçim kampanyaları-
na başlamaları gerekmektedir. Bu kampanyalar hem zaman hem de para 
yönünden maliyetli olmaktadır. Bu yüzden maliyetlerin büyük bir kıs-
mını başkanın aday olduğu parti sağlamaktadır. Seçimlerde söz sahibi 
olamayan küçük partilerin yanında Amerika Birleşik Devletleri’nde siya-
sal yaşamı dengeleyen iki ana parti vardır ki bunlar Demokratik Parti ve 
Cumhuriyetçi Parti’dir.28

5. Siyasi Partiler 

ABD’de başkanın geniş yetkileri bulunmaktadır. Bu yüzden 1787 
Anayasası’nın önemli figürlerinden biri olan James Wilson yürütmenin 
yetkilerinin bu kadar büyük ve çeşitli insanları barındıran bir ülke için bu 
kadar farklı insanı birleştirmenin tek yolu olarak ifade etmekteydi. Başkan 
hem hükümetin hem de devletin başıdır. Aynı zamanda yasama ve yürüt-

26  Tr.usembassy.gov,  ABD’ye Bakış Seçimler, https://tr.usembassy.gov/wp-content/uploads/
sites/91/2016/10/secimler_kitapcik_2016.pdf, (15.12.2016). 

27  Erik Engstrom, Electoral Competition and Critical Elections, In Partisan Gerrymandering and 
the Construction of American Democracy 2013, ss. 100-129, Ann Arbor: University of Michigan 
Press, http://www.jstor.org/stable/j.ctt1gk086k.9, (12.12.2016).

28  Thomas, William, How do we elect our leaders?, Gareth Stevens Publishing, NY, USA, 2008, 
s.6.
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menin belirlenmesinde de önemli etkisi olan başkan aynı zamanda başko-
mutandır. Yani başkanlık güç ve iktidarın en tepe noktası ve merkezidir. 
Bu yüzden seçimlerden sonra ulusal düzeyde etkisi pek görülmeyen siyasi 
partiler yine son derece önemli bir yere sahiptirler. Bu durum ABD cumhu-
riyetinin kuruluşundan günümüze kadar uygulanmakta ve devam etmek-
tedir. ABD’de her ne kadar çok partili bir seçim sistemi olsa da sistem genel 
olarak iki kutuplu bir işleyişe sahiptir. Başka adaylar da olmasına rağmen 
seçim süreci ve sonucunu belirleyen iki büyük parti vardır. Bazen küçük 
partilerin de kendilerini hissettirdikleri olur ancak bu son derece nadirdir. 
Bu büyük yarışta küçük partilerin kazanmalarının şansı bulunmamakta-
dır. Bazen bazılarının ulusal düzeyde küçük de olsa etkinlik gösterdikleri 
gözlense de çoğu zaman bunlar yerel düzeyde kalmaktalar. Bu yüzden bu 
sistemde çoğunluğu sağlayan kazanmaktadır. Ülkedeki iki büyük kamp 
federalistler; bunlar cumhuriyetçiler olarak bilinmektedir bir de anti fe-
deralistler; bunlar da demokratlar olarak bilinmektedir. 1796’da yapılan 
üçüncü seçimlerden beri cumhuriyetçilerde sürekli iki adayın olduğu bir 
sorun baş göstermektedir. Bu yüzden adayın belirlenmesi için çoğu zaman 
bölünme yaşanır. Bu durumda son noktayı parti yöneticileri koyarlar.

ABD Anayasasını kaleme alanlar siyasi partilere yer vermemişler-
di. Ancak oy verme hakkının daha fazla kişiye tanınması ve ülkenin ba-
tıya doğru genişlemesiyle birlikte siyasi partiler ortaya çıkmıştır. George 
Washington’ın ilk döneminin sonunda ülke, federalistler ve anti-federa-
listler olmak üzere ayrışmıştı. Demokrat Parti daha sonra Democratic-
Republican Party ismini alacak anti-federalist hareket içerisinden çıktı 
ve 1828 yılında resmen kuruldu. İki büyük parti -Demokratlar ve “Whig” 
Partisi- 1830’lara gelindiğinde köklü ve güçlü birer parti haline gelmişti. 
Ezeli mücadelenin başlayacağı 1860 yılına kadar, Demokratların rakibi 
Whig Partisi’ydi. Bu arada 1850’lerde ABD’de başlayan köleliğin kaldırıl-
ması ile ilgili yoğun tartışmalar sonucunda köleliğin kaldırılmasını destek-
leyen üçüncü bir parti kuruldu. Bu parti Whig Partisi’ni tahtından edecek 
ve Demokratların ezeli rakibi olacak Cumhuriyetçi Parti29 olacaktı.

Günümüzde ABD siyasi hayatını belirleyen Cumhuriyetçi Parti ve 
Demokrat Parti’dir. Nadir görülen istisnalar dışında, bu iki büyük partinin 
mensupları başkanlığı, Kongre’yi, valilikleri ve eyalet meclislerini kontrol 
eder. 1860’tan beri seçilen her başkan ya Cumhuriyetçi ya da Demokrat 
olmuştur. 1912 seçimlerinden sonra ise iki parti dışından herhangi bir aday 
ikinci olacak oy çoğunluğuna bile ulaşamamıştır.30 50 eyaletin herhangi bi-

29  Özgenur Korlu, “152 Yıllık Derbi: Demokratlar Cumhuriyetçilere Karşı”, Boğaziçi Bülteni, 
Yıl:7, Sayı:30, s.6, https://acmof.files.wordpress.com/2013/01/acmof_bulten_sayi_30.pdf, 
(02.12.2016).

30  Özgenur Korlu, 152 Yıllık Derbi: Demokratlar Cumhuriyetçilere Karşı, Boğaziçi Bülteni, 
Yıl:7, Sayı:30, s.6, https://acmof.files.wordpress.com/2013/01/acmof_bulten_sayi_30.pdf, 
(02.12.2016).
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rinde Demokrat ya da Cumhuriyetçi olmayan bir valinin seçilmesi nadir 
görülen bir durumdur. Kongre’de ya da eyalet meclislerinde görev yapan 
bağımsız ya da üçüncü parti mensuplarının sayısı ise son derece azdır. 
Peki, neden seçimler bu iki büyük parti arasında geçiyor? Bunun sebebi 
kullanılan oyların çoğunluğundan azını almış olsalar bile en çok oyu alan 
adayın kazandığı ABD’nin “tek turlu çoğunluk sistemi”den kaynaklanmak-
tadır. Burada bir parti ancak adayının en çok oyu alması durumunda kol-
tuğu kazanabilir. Bu da küçük partilerin seçim kazanmasını zorlaştırmak-
tadır.31 Yani seçmen, çoğunluğu oluşturan partilerden birine oy vermediği 
zaman oyunun bir etkisinin olmadığını biliyor. Bu yüzden seçimler iki parti 
arasında geçiyor.

Seçim kampanyaları sürecinde adaylar genellikle kendilerini 3 katego-
ride belli etmektedirler. Adayların ideolojileri, deneyimleri ve nitelikleri, 
kişisel özelliklerinin seçimlerin sonuçlarını etkilediği gözlemlenmiştir. 
İşlerindeki nitelikleri, liderlik, bilgelik ve zekilik gibi özelliklerinin yanı 
sıra kişisel özellikleri ahlaklı olma, dürüstlük ve iyimser yapısının olması 
Amerika Birleşik Devlet’lerinde başkanlarında bulunması ve seçilmesi için 
aranan özellikler olarak ortaya çıkmıştır.32 

Son yıllarda herhangi bir partiyi desteklemeyen siyasi açıdan “bağım-
sız” Amerikalıların sayısı gittikçe artmasın rağmen, kamuoyu yoklamaları 
bağımsız seçmenlerin çoğunun ya Cumhuriyetçi ya da Demokratik parti-
ye eğilimli olduğunu göstermektedir. Küçük siyasi partilerin de çok cüzi 
oranda destekleyicilerinin olduğu bilinmektedir. Peki, iki partili sistem her 
iki partiyi de desteklemeyen Amerikan vatandaşlarının görüş ve beklenti-
lerini nasıl temsil edebilir? Amerikalıların büyük bir kısmının bazen her 
iki büyük partinin de beklenti ve görüşlerini yansıtmadığını düşündükleri 
dönemler olabiliyor. Bu durumlarda yeni siyasi partilerin sahneye çıktı-
ğı olmuştur. Bu durumun meşhur örneklerinden biri 1892 yılında böyle 
bir grup Amerikalının Popülist Parti’yi kurmasıyla görüldü. Bu partinin 
programı, artan oranlı gelir vergisi, senatörlerin doğrudan seçimle göre-
ve gelmesi ve 8 saatlik çalışma günü gibi talepleri kapsıyordu. Popülistler 
başkanlığı hiçbir zaman elde edememiş olsa da, büyük partiler yeni rakip-
lerinin büyüyen popülaritesini fark etti. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 
popülistlerin fikirlerinin birçoğunu benimsemeye başladılar ve ilginç bir 
şekilde bu fikirler zamanla ülkenin kanunları haline geldi.33

31 Tr.usembassy.gov,  ABD’ye Bakış Seçimler, https://tr.usembassy.gov/wp-content/uploads/
sites/91/2016/10/secimler_kitapcik_2016.pdf, (15.12.2016). 

32  Camaj, Lindita ve Weaver, David, Need for Orientation and Attribute Agenda- Setting During 
a U. S. Election Campaign. International Journal of Communication, 2013, s. 1445.  

33 Tr.usembassy.gov,  ABD’ye Bakış Seçimler, https://tr.usembassy.gov/wp-content/uploads/
sites/91/2016/10/secimler_kitapcik_2016.pdf, (15.12.2016). 
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Sonuç

Amerikan demokrasisi bazı ufak tefek eksikliklerine rağmen hâlâ dünya-
da en iyi işleyen demokrasilerden biri olarak kabul edilmektedir. Şüphesiz 
keskin kuvvetler ayrılığı ile fren ve denge mekanizmalarının iyi işlemesi ve 
iyi işleyen bir hukuk sisteminin olması bunun en önemli ayaklarından bi-
ridir. Ancak ABD’de gelişmiş olan demokrasi kültürünün bunun en büyük 
dayanağı olduğunu hatırlamak gerekmektedir. Buna rağmen ABD vatan-
daşlarının bir kadını başkan olarak seçmemesi dikkat çekmektedir. 

Seçildiği takdirde bazı ticari anlaşmaları askıya alacağını söyleyen 
Trump’ın, diğer yandan dünyadaki birçok temel sorun konusunda ABD’nin 
en önemli rakibi olarak görülen Rusya’ya yönelik sıcak mesajlar vermesi de 
son derece ilginç bir paradoks ve üzerinde düşünülmesi gereken bir konu-
dur. Genelde demokratların daha yumuşak ve diplomatik bir siyasi çizgiyi 
temsil ettiği ve cumhuriyetçilerin ise daha şahin ve aktif bir çizgiyi takip 
ettiği bilinmesine rağmen Trump’ın bu yolu tercih etmesi düşündürücü-
dür. Bu parametreler hatırlandığında 2016 seçimlerinde çok ilginç nokta-
ların öne çıktığı görülmektedir. Trump’ın sert söylemlerini ABD’nin rakip-
leri yerine göçmenler ve Müslümanlara yöneltmeyi tercih etmesi bunun 
önemli göstergelerindendir. Dünya siyasetinde yükselen popülizm dalgası 
ve kendini ötekiler üzerinden ifade etme girişimleri eninde sonunda ABD 
de dahil bütün dünyaya zarar verecektir. Tarih bu tür söylem ve yaklaşım-
ların sürekli yıkım ve trajediler getirdiğini gösteren örneklerle doludur. 

ABD’de siyasi partiler hem yerel düzeyde hem de ulusal düzeyde çok 
ciddi bir çalışma sonucunda kendilerinin ve adaylarının varlığını ortaya 
koyarak seçimleri kazanmak için ellerinden geleni yaparlar. Buna karşın 
partilerin ulusal düzeyde yürüttüğü kampanyalar yerelde yürütülen kam-
panyalar kadar kapsamlı ve çeşitli değildir. Başkanlık seçimleri siyasi par-
tilerin federal düzeyde faaliyet gösterdikleri tek ve en önemli faaliyet olarak 
dikkat çekmektedir. Bu yüzden başkanlık seçimlerine ulusal düzeyde çok 
büyük önem ve ilgi gösterilmektedir. Ancak ABD başkanlık seçimlerinde 
özellikle en çok oyu alan değil en çok temsilciyi alanın kazanması ile son 
dönemlerde yaşanan kargaşa ve kaos seçim sisteminin yeniden ele alınma-
sını gerektirmektedir. Seçim güvenliği demokrasilerde temel esaslardan 
biridir. Bu seçimlerde siber saldırı iddiaları, internet çağında seçimlerin 
güvenliğinin sağlanması için daha ciddi önlemlerin alınması gerektiğini 
gözler önüne sermesi bakımından bütün dünya için son derece önemli so-
nuçlar ortaya çıkarmıştır. 
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Rawls’un Adalet Anlayışının 
Amerikan Siyaset Kuramına ve 

Felsefesine Katkısı
Contributions of Rawls’ Conception of Justice to

 American Political Theory and Philosophy

Itır Güneş* 

Öz

Bu makalenin amacı John Rawls’un adalet anlayışının (Kant felsefe-
si ve toplumsal sözleşme kuramından esinlenmelerine de değinerek) 
Amerikan siyaset felsefesi ve kuramına yaptığı katkıları en yakın rakip-
leri olan faydacılık ve özellikle Robert Nozick’in önde gelen savunucusu 
olduğu libertaryanizmle ilişkilendirerek tartışmaktır. Zira birer kuram-
sal yaklaşım olarak Rawlscu liberalizmin ve libertaryanizmin günümüz 
Amerikan siyasetinde somut karşılığı olduğu gözlemlenebilir. Rawls’un 
kuramının Immanuel Kant’ın ahlak felsefesinden ve toplumsal sözleşme 
kuramı geleneğinden uyarladığı ilkeler irdelenerek, oluşturduğu “hakka-
niyet olarak adalet” anlayışı analiz edilmiştir. Nozick’in libertaryan ada-
let anlayışı ve Rawls’a yönelttiği eleştiriler de tartışılarak, bu iki kuram 
arasındaki felsefi tartışma incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rawls, Nozick, liberalizm, libertaryanizm, adalet

Abstract

The purpose of this article is to discuss contributions of John Rawls’ the-
ory of justice to American political theory and philosophy in relation to its 
nearest theoretical rivals, utilitarianism and libertarianism, whose most 
prominent defender is Robert Nozick. It can be observed that as theoreti-
cal approaches, the Rawlsian liberalism and libertarianism indeed have 
some concrete representations in today’s American politics. In the artic-
le, the principles Rawls has adapted from Immanuel Kant’s moral philo-
sophy and from the social contract theory tradition have been analyzed. 

*  Yrd. Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felesefe Bölümü
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The philosophical exchange between Nozick and Rawls have been exami-
ned by discussing Nozick’s libertarian approach to justice and the criti-
cisms he directs to Rawls from that perspective.

Keywords: Rawls, Nozick, liberalism, libertarianism, justice 

John Rawls’un Bir Adalet Kuramı1 ve Hakkaniyet Olarak Adalet2 adlı 
eserlerinde geliştirdiği siyaset kuramı, ortaya koyduğu adalet anlayışı ile 
Amerikan liberalizmine ve genel olarak siyaset kuramına yeni bir soluk ge-
tirmiştir. Bir yandan toplumsal sözleşme kuramı geleneğine çağın tartış-
maları ışığında katkıda bulunurken, öte yandan da oluşturduğu yeni adalet 
anlayışıyla hem faydacı yaklaşıma, hem de libertaryan siyaset kuramına 
(Robert Nozick’in Anarşi, Devlet ve Ütopya adlı eseriyle başlıca temsilcile-
rinden olduğu ) ciddi eleştiriler ve yeni bir alternatif sunmuştur.3

Bu makalenin amacı Rawls’un adalet anlayışının (Kant felsefesi ve top-
lumsal sözleşme kuramından esinlenmelerine de değinerek) Amerikan si-
yaset felsefesi ve kuramına yaptığı katkıları en yakın rakipleri olan faydacı-
lık ve özellikle libertaryanizmle ilişkilendirerek tartışmaktır. Zira birer ku-
ramsal yaklaşım olarak Rawlscu liberalizmin ve libertaryanizmin günümüz 
Amerikan siyasetinde somut karşılığı olduğu gözlemlenebilir. Bugünkü 
Demokrat Parti’nin genel tavrı ve benimsediği liberal sosyal devlet anlayışı 
birçok yönden Rawls’un bakış açısına paralellikler taşırken, Cumhuriyetçi 
Parti’nin genel politikaları ise libertaryan yaklaşıma ciddi bir yakınlık gös-
termektedir. Dolayısıyla pratik karşılığı olan ve birbiriyle bağdaşmayan bu 
iki yaklaşıma Rawls’un siyasi kurami bağlamında ağırlık verilecektir.

Rawls ve “Hakkaniyet Olarak Adalet”

Rawls’un kuramının temel derdi, refahın, hak ve özgürlüklerin toplum-
da bireyler arasında adil olarak nasıl dağıtılması gerektiği sorunudur. Bu 
yönüyle Rawlscu yaklaşımın idealist bir yanı vardır, ancak aynı zamanda 
pratikte uygulanabilir bir yöntem ve ilkeler ortaya koyma ve dolayısıyla 
gerçekçi ve çağdaş bir felsefe olma iddiası da taşımaktadır.

Rawls kuramına “hakkaniyet olarak adalet” (justice as fairness) adını 
vermiştir, zira “adalet” bir başına düşünüldüğünde muallak olan ve nite-
lenmesi gereken bir kavramdır. Rawls’a göre adalet her yönden mutlak 

1 John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition. The Belknap Press of Harvard University, 
Cambridge, Massachusetts 1999

2 John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, ed: Erin Kelly, The Belknap Press of Harvard 
University, Cambridge, Massachusetts 2001

3 Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, Blackwell Publishers, Oxford UK, Cambridge USA 
1999
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eşitlik olarak değil, hakkaniyet yani her bireye hak ettiği payı adil olarak 
vermek şeklinde algılanmalıdır. Dolayısıyla (ileriki sayfalarda daha ayrın-
tılı şekilde açıklanacağı üzere) belli şartlar altında toplumdaki birtakım 
eşitsizlikler makuldur.

Bu düşünceden hareketle Rawls, adil paylaşımın esasını oluşturacak 
akılcı (rational) ve makul (reasonable) ilkeler ortaya koymaya girişir. Rawls 
felsefesinde bu iki kavram arasındaki ayrım gayet önemlidir. Akılcılık “iyi” 
anlayışımız ışığında belirlediğimiz amaçları gerçekleştirmenin yollarını 
bize gösterir. Ancak adil paylaşım ilkelerinin sırf akılcı olması kafi değildir, 
aynı zamanda ahlaki ve makul olmaları da gerekir. Zira bazen amacımı-
za ulaşmak için kullanabileceğimiz en akılcı yol ahlaki veya makul olma-
yabilir. “Makullük,” akılcılığı kapsar ancak akılcılığın ötesinde, toplumun 
her üyesinin toplumsal işbirliğine vatandaş olarak eşit şekilde katılımını 
içerir. Her rasyonel yetişkin bireyin toplum tarafından benimsenip kabul 
görmesini dileyebileceği ilke, düşünce ve eylemler makuldür. Dolayısıyla 
makul olan, her bireyin çıkarına hizmet etmeyebilir, ancak toplumsal iş-
birliği içinde herkesçe kabul görmesi ve uygulanması arzulanabilecek ilke 
ve eylemlere işaret eder.4

Örneğin, Rawls’a göre siyasi veya ekonomik yönden güçlü olanların bu 
avantajları günlük hayatta (başkalarının pahasına da olsa) kendi çıkarları-
na kullanmalarının akılcı olduğu söylenebilir. Ancak bu tür eylem ve yak-
laşımlar makul değildir, çünkü ne rasyonel bir bireyin, ne de adil ilkeler 
üzerine kurulmuş demokratik ve düzgün işleyen bir toplumun bunların 
herkesçe kabul görüp benimsenmesini dileyebilir.5 Benzer şekilde birey 
zaman zaman trafik kurallarını çiğnemek isteyebilir, ancak bu herkes tara-
fından dilediğince uygulanması veya kabul görmesi arzulanabilecek bir şey 
olamayacağına göre, makul bir istek değildir.6

Rawls’un Adalet Kuramının Kant’ın Ahlak Felsefesine Dayanan 
Temelleri

Öyleyse, hakkaniyetli adaleti tesis etmek için takip edilecek makul ilkeleri 
nasıl belirleyeceğiz? Bu noktada Rawls, Immanuel Kant’ın “görev ahlakı” 
kuramından faydalanır. Kant’a göre ahlaki değeri olan bir davranışın kabul 
edilir olup olmadığını, o davranışın genel ilkesinin “kategorik zorunluluk” 
taşıyıp taşımadığını test ederek belirleyebiliriz. Yani, söz konusu ilkenin

4 Rawls, A Theory of Justice, ss.15-16. Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, ss.6-7
5 Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, s.7
6 Bu gibi kuralların nadir istisnaları olabilir, örneğin ambulansların ve itfaiye araçlarının 

geçiş üstünlüğüne sahip olması gibi. Devlet yönetim kademesi vb.lerinin böyle bir üstünlüğe 
sahip olması Rawls’un bakış açısından, çok istisnai durumlar hariç, muhtemelen makul 
sayılmayacaktır.
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(i) “[A]ncak, aynı zamanda genel bir yasa olmasını isteyebileceğin mak-
sime göre eylemde bulun”; diğer bir deyişle, “eyleminin maksimi 
sanki senin istemenle genel bir doğa yasası olacakmış gibi eylemde 
bulun”7 ve

(ii) “her defasında insanlığa, kendi kişinde olduğu kadar başka herkesin 
kişiliğinde de, sırf araç olarak değil, aynı zamanda amaç olarak dav-
ranacak biçimde eylemde bulun”8

formülüne uyması gerekir. Kant’a göre kategorik zorunluluğun bu iki 
formülü de meşrudur, zira akılcı düşünen her yetişkin birey bunların man-
tıklı, akılcı ve dolayısıyla genel olarak kabul edilir olduğuna rahatlıkla hük-
medebilir. Bu iki formüle uymayan önermeler Kantçı akılcı ve ahlaki değil-
dir. Kategorik zorunluluk formüllerinin istisnası yoktur; her ne yaparsak 
yapalım, davranışımızın ilkesinin kategorik zorunluluk testini geçmesine 
özen göstermek durumundayız—eğer ki ahlaki ve akılcı olma, yani (Kant’a 
göre) “insan olma” şiarını benimsediysek.

Bir örnek vermek gerekirse, diyelim ki test etmek istediğimiz davranış 
“Arkadaşımızı mutlu etmek için zararsız bir beyaz yalan söylemek” olsun. 
Bu davranışın ilkesi “yalan söylemek ahlaki yönden kabul edilebilir bir 
davranıştır” olacaktır.9 Kant’a göre bu ilkenin kategorik zorunluluk testini 
geçmesi imkansızdır; zira kategorik zorunluluğun ilk formülüne göre (han-
gi amaçla olursa olsun) yalan söylemek ahlaki bir kural olarak kabul edile-
mez: bu davranış biçimini genellersek, eğer herkes dilediği gibi yalan söy-
lerse yalanların inanılırlığı kalmaz.10 Böylelikle yalan söylemek kendisiyle 
çelişir, işlevini yitirir ve dolayısıyla akılcı genel bir yasa haline gelemez.

İkinci formül da yalan söylemeyi onaylamaz, zira hangi amaçla olursa 
olsun birisine yalan söylediğimizde onu akılcı şekilde karar alma özgürlü-
ğünden ve dolayısıyla onu insan yapan en önemli niteliklerden birinden, 
özgür iradesini kullanma hakkından, mahrum etmiş oluruz. Yalan söyler-
ken amacımız arkadaşımızı mutlu etmek olabilir, ancak bu yalanın arkada-
şımızı mutlu edeceğinin garantisi olmadığı gibi, Kant’a göre acı da olsa ger-
çekleri görerek özgürce karar vermek, kendimizi ve başkalarını kandırarak 
yalancı bir mutluluk yaratmaktan daha önemli, akılcı ve ahlaken doğrudur.

Başlangıç Konumu ve “Bilinmezlik Perdesi”

7 Immanuel Kant, çev: İoanna Kuçuradi, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten/Ahlak 
Metafiziğinin Temellendirilmesi, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara 1995, s. 38

8 Kant, a.g.e., s. 46
9 Kant’a göre ahlaki ve akılcı bir ilke genel, evrensel olmak zorundadır ve faydacı bir yaklaşımı 

benimseyemez. Dolayısıyla “Amacı iyiyse, yalan söylemek meşrudur” veya “Refah ve mutluluğu 
arttırması durumunda yalan söylenebilir” gibi önermeler hem özel durumlara işaret ettiği, hem 
de faydacı anlayışı benimsediği için ahlaki ilke formatına uymaz. 

10  Tıpkı “Fareli Köyün Kavalcısı” hikayesindeki gibi, yalan söylemek normalleşip yaygınlaştığında 
söylediğimiz yalanlar inanılırlığını ve dolayisiyla “işlevini” yitirir.



Rawls’un Adalet Anlayışının Amerikan Siyaset Kuramına ve Felsefesine Katkısı

107

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / K
ış 2017 / 19: 103-119

Rawls işte bu Kantçı kategorik zorunluluk mefhumunu ve formülünü siyasi 
kuramına uyarlayarak hakkaniyetli bir adalet anlayışı ortaya koymaya gi-
rişir. Kant gibi, akılcı genelgeçer yöntemlerle düşünüp çıkarımlar yaptığı-
mız takdirde rasyonel her bireyin kabul edebileceği makul, evrensel, ahlaki 
sonuçlara ulaşabileceğimiz düşüncesinden hareketle, adil ve hakkaniyet-
li paylaşım ilkelerini ortaya koymaya girişir. Kant’tan farklı olarak Rawls 
bu noktada hakkaniyetli paylaşım ilkelerini belirlemenin önkoşulu olarak 
“bilinmezlik perdesi” (veil of ignorance) kavramını tanımlar. Buna göre, 
elimizdeki herhangi bir sorunu çözmek için ihtiyaç duyduğumuz adalet il-
kelerini belirlemeden önce, ilkeleri belirleyecek kişi veya kişiler nazari bir 
bilinmezlik perdesinin ardına geçerek, önyargıya kapılmalarına neden ola-
bilecek kendilerine dair her tür olgu ve niteliğin bilgisini, ilkeleri belirleme 
süreci boyunca “unuturlar,” göz ardı ederler.11 Diğer bir deyişle, bilinmez-
lik perdesi sayesinde sosyal statü, mal varlığı, ait olduğu ekonomik sınıf, 
eğitim seviyesi, soy, ırk, cinsiyet, milliyet, zeka, kişisel yetenekler, bireysel 
ve ideolojik tercihler ve idealler gibi bireylerin taraflı kararlar almasına 
neden olabilecek bütün niteliklerin yanı sıra ülkenin mevcut ekonomik ve 
siyasi durumu, medeniyet ve kültür seviyesi gibi topluma dair olguların 
bilgisini de tartışma süreci boyunca askıya alırlar.12 Böylelikle, bunlara asla 
dayanmadan, sırf akılcı nedenleri ve verileri hesaba katarak, karar süreci-
ni tarafsız, nesnel ve ahlaki bir şekilde tamamlamak ve bu şekilde refahı 
hakkaniyetli ve adil bir biçimde bölüştürmek hedeflenir. Rawls bilinmezlik 
perdesi ile oluşturulan bu durumu “başlangıç konumu” (original position) 
olarak adlandırır, zira hakkaniyetli adalet ilkelerinin belirlenmesine zemin 
hazırlayarak, adil ve akılcı bir karar alma süreci ancak böylesi doğru bir 
konumdan hareketle yürütülebilir. Bu şekilde Rawls, Kantçı ahlak anlayı-
şın genel mantığını kuramına uyarlayarak, sadece tarafsız, nesnel, akılcı 
ve makul gerekçelerin karar verme sürecinde geçerlilik kazanabilmesinin 
önkoşullarını ortaya koyar.

Bilinmezlik perdesinin diğer bir amacı da tartışmacıları hakkaniyetli 
olmakla zorlamaktır. Bilişsel olarak toplumdaki yerini, statüsünü, çıkarla-
rını unutmaya şartlandırılan bireyler, karar süreçlerinde de her zaman en 
dezavantajlı olanın haklarını göz önüne almak durumunda kalırlar. Karar 
verme süreci sonuçlanıp, bilinmezlik perdesi kalktığında kendi paylarına 
ne düşeceğini bilemeyecekleri için, karar verme aşamasında hakkaniyetli 
olma ihtiyacı hissedecektirler. Zira bilinmezlik perdesi kalktığında, kendi-
lerini aslında en dezavantajlı ve ezilmiş konumda bulmayacaklarının hiç-
bir garantisi yoktur. Hiçbir rasyonel birey bu riski göze almak istemeyeceği 
için, bilinmezlik perdesinin ardında süren karar aşamasında hakkaniyetli 
olmaya ve kimsenin, özellikle de en zayıf ve refaha muhtaç kesimlerin, hak-

11  Rawls, A Theory of Justice, ss.11, 17
12  Rawls, a.g.e., s.118
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kını yememeye özen göstermeye çalışacaktır. Dolayısıyla, Kantçı anlamıy-
la diğer bireyleri şahsi çıkar için sırf bir araç gibi kullanmama düşüncesi 
Rawlscu karar süreçlerinde yerini alır.

Örneğin, çözülmesi gereken sorunun işçi ücretlerine zam olduğunu 
varsayalım. Bu konuyu sonuçlandırmak için işçi, işveren, sendika, vs. 
temsilcileri karar süreçlerine katılmaya ve süreç başlamadan bilinmezlik 
perdesinin ardına geçerek kişisel çıkarlarını karar süreçlerinin dışında bı-
rakmak için kimliklerine dair hemen her türlü bilgiyi geçici olarak “unu-
turlar.” Böylelikle hakkaniyeti ihlal edebilecek her türlü bilgi ve gerekçe 
geçici olarak askıya alınarak, karar süreci boyunca sadece tarafsız, akılcı 
ve adil gerekçeler tartışmaya dahil edilir. Katılımcılar bilinmezlik perde-
sinin ardındayken kim olduklarını bilemeyecekleri ve dolayısıyla konuya 
taraf olamayacakları için, temel güdüleri kendi çıkarlarını gözetmek, pa-
zarlık etmek veya karşı tarafı kandırarak kendi paylarını arttırmak olamaz. 
Tarafsızlığı ihlal edecek bilgiler bilinmezlik perdesi tarafından adeta süz-
geçten geçirilip tartışma ortamının dışında tutulduğu için, katılımcıların 
yapacağı yegane şey şartları ve olasılıkları nesnel bir gözle değerlendirerek, 
akıl sahibi yetişkin her bireyin mevcut durumda akılcı, mantıklı, adil ve 
hakkaniyetli olduğunu müşahede edebileceği bir ücret belirlemenin yo-
lunu diğer katılımcılarla tartışarak belirlemek olacaktır. Katılımcılardan 
hiçbiri karar süreçleri sırasında kendi kimliğini ve dolayısıyla payına ne 
düşeceğini bilemeyeceğinden, en kötü ihtimali göz önüne alarak, özellikle 
eli zayıf olan tarafın çıkarlarını hakkaniyetli bir şekilde gözetme ihtiyacı 
hissedecektir. Zira eğer karar süreçlerinde mesela işçilerin haklarını yete-
rince ciddiye almadan hareket edip, süreç tamamlanıp bilinmezlik perdesi 
kalktığında kendilerinin toplumsal hayatta aslında işçi oldukları gerçeğiyle 
yüz yüze gelirlerse, böylesi bir haksızlık hiç hoşlarına gitmeyecektir.13

Rawlscu yöntemi, ciddi şekilde esinlenmiş oluğu Kantçı yaklaşımdan 
ayıran önemli bir nokta, adalet ilkelerini Kant felsefesinde olduğu gibi so-
yut bir rasyonel bireyin değil, kararın etkileyeceği toplumun üyelerinin 
belirleyecek olmasıdır. Böylesi bir çabaya herhangi bir birey tek başına gi-
rebileceği gibi, tercihen toplumun farklı kesimlerinden farklı sosyal grup-

13  Bu noktada Rawls düşüncesini şu örnekle açıklar: ortada paylaştırılacak bir pasta olduğunu ve 
pastayı paylaşılmak üzere dilimlere böleceğinizi düşünün. Bu durumda pek çok kişi en büyük 
dilimi kendisine ayırmayı isteyebilir. Ancak Rawls bize şunu önerir. Farz edin ki, siz pastayı 
dilimledikten sonra, paylaşımı düşmanınız yapacak. Bu durumda, pastayı nasıl dilimlerdiniz? 
Bu şartlar altında pastayı mümkün olduğunca eşit ve hakkaniyetli bölmek en akılcı seçenek 
olacaktır. Rawls şunu da ekler: Belli koşullar altında pastayı eşit olmayan parçalara bölmek son 
kertede daha akılcı ve ahlakidir. Mesela eğer taraflardan birinin diğerinden daha büyük bir payı 
hak ettiğine dair akılcı sebepler varsa (daha çok çalışmak, emek vermek vs.), katılımcılar bazı 
tarafların pastadan daha büyük pay almasının hakkaniyetli olacağına akıl mantık çerçevesinde 
makul bulabilirler. Böylesi bir durumda, düşmanınızın size pastanın en büyük dilimini 
vermemesi belki hoşunuza gitmez, ancak hakkaniyetli, makul ve ahlaki olanın bu olduğunu 
bilirsiniz, dolayısıyla ortada adaletsizlik yoktur.
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ları temsil eden bireyler bir araya gelerek eldeki soruna adil ve akılcı bir 
çözüm arayışına girebilirler. Bilinmezlik perdesi katılımcı bireyleri kendi 
benliklerinden ve çıkarlarından soyutlama vazifesi görerek, pazarlığa da-
yanmayan nesnel ve adil bir tartışma süreci yaratma amacını güder. Zira 
Rawls’a göre bu tür bir sürecin bilinmezlik perdesi olmadan, farklı çıkar 
grupları arasında pazarlığa dönüştürülmesi, en dezavantajlı ve güçsüz ke-
simin ezilmesiyle ve dolayısıyla adalet ve hakkaniyetin sağlanamamasıyla 
sonuçlanacaktır. Açıktır ki, böylesi bir pazarlıkta güçlü ve nüfuzlu olanın 
kendi çıkarlarını gözeten ancak hakkaniyetli olmayan ilkeleri çeşitli baskı 
yöntemleriyle kabul ettirmesi olasıdır. İşte bu yüzden bilinmezlik perdesi 
kavramını her türlü refah dağıtımında hayata geçirmek Rawls’a göre haya-
ti önemdedir.

“Bilinmezlik perdesi” ve “başlangıç konumu” kavramlarının izi, top-
lumsal sözleşme kuramının Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques 
Rousseau gibi filozoflar tarafından ortaya koyulmuş örneklerine sürüle-
bilir. Bu filozofların düşüncelerinde müşterek uzlaşı ile yaratılan toplum 
hayatı öncesi hali tabir eden “doğa durumu” (state of nature) kavramını 
Rawls kendi felsefesine “başlangıç konumu” ve “bilinmezlik perdesi” kav-
ramlarıyla uyarlamıştır. Toplumsal sözleşme geleneğine göre, insanların 
aralarında bir mutabakata vararak toplum hayatına geçmeye karar verme-
den önce, hem kendi varlık ve çıkarlarını diğer insanların olası saldırıların-
dan, hem de zorlu doğa koşullarının acımasızlığından korumak için sürekli 
yorucu bir çaba içinde olması gereklidir. Bu zorlu varoluştan medeniyetin 
gelişebileceği toplum hayatına geçiş insanların doğa durumu içinde bir 
araya gelip birlikte akıl yürüterek kuracakları toplumun temelini atmala-
rıyla mümkündür. Böylesi bir süreç özgür irade sahibi eşit bireylerin bir-
likte toplum hayatına geçmeyi seçmesi ve kuracakları toplumun temel yapı 
ve kurallarını hep birlikte belirlemesi ile gerçekleşir. Rawls felsefesinde 
bireylerin toplumsal hayat içinde oldukları varsayılır; akılcı adalet ilkeleri 
üzerinde toplumsal mutabakat sağlama ihtiyacı ile özgür irade sahibi ras-
yonel bireylerin birlikte akıl yürütmek üzere başlangıç konumuna geçmesi, 
toplumsal sözleşme geleneğindeki doğa durumuna tekabül eder.

Böylelikle Rawls (kendisinin de bir parçası olduğu) toplumsal sözleş-
me geleneğine hem bir eleştiri, hem de yeni bir bakış açısı getirmiş olur. 
Birlikte karar alacak olan rasyonel bireylerin eşit ve özgür olarak akılcı ve 
adil bir tartışma sürecine girebilmelerinin ve bunun sonucu olarak adil ve 
hakkaniyetli kararlar alabilmelerinin birtakım önkoşulları vardır: adalet-
sizlik yaratacak etkenleri ve önyargıları tartışma dışında tutmak. Bu da, 
görüldüğü gibi, ancak bilinmezlik perdesi sayesinde başlangıç konumuna 
geçilmesi ile mümkündür.
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Bilinmezlik Perdesi Ardında Seçilecek İki Temel Adalet İlkesi

Rawls bilinmezlik perdesi yönteminin ne zaman, hangi şartlar altında, 
kimler tarafından kullanıldığına bakılmaksızın, iki temel adalet ilkesinin 
mutlaka seçileceğini öngörür. Bu iki ilke toplum içindeki mevcut eşitsizlik 
ve haksızlıklarla en akılcı şekilde başa çıkan bir yaklaşım sergilediği için, 
bilinmezlik perdesinin ardına geçen her rasyonel bireyin mutlaka seçeceği 
önermelerdir. Buna göre:

1. Toplumun her üyesi temel hak ve özgürlüklere en kapsamlı ve eşit 
şekilde sahip olmalıdır; söz konusu hak ve özgürlükler toplumun geriye ka-
lan üyelerinin de aynı hak ve özgürlüklere sahip olması ile bağdaşabildiği 
ölçüde (özgürlük ilkesi [the liberty principle]);

2. Sosyal ve ekonomik eşitsizlikler ancak şu iki koşul sağlandığı tak-
dirde kabul edilebilir:

a) Toplumun her üyesinin eşit ve adil koşullar altında talip olabileceği 
makam ve görevlerden kaynaklanıyorsa (eşitlik ilkesi [the equality 
principle]);

b) Toplumdaki özellikle en dezavantajlı ve ezilmiş bireylere en büyük 
yararı sağlıyorsa (fark ilkesi [the difference principle])14

Rawls bu iki ilkenin her rasyonel birey tarafından seçileceğini öngörür, 
zira bunlar en olumsuz şartlar altında bile (örneğin, refah paylaşımında 
bize düşecek payı baş düşmanımızın belirleyeceği durumda) toplumda re-
fah paylaşımının inşasında herkesin akılcı olarak tercih edeceği ilkelerdir.15 
Buna göre toplumun her bireyinin eşit temel hak ve özgürlüklere sahip ol-
ması tartışılmaz kabul edilecek kadar açık ve akılcı bir adalet ilkesiyken, 
eşitsizlikler de belli koşullar altında makul bulunabilir. Her vatandaşın 
talip olma hakkına sahip olduğu makam ve görevlerde bulunan kişiler, o 
pozisyonu işgal ettikleri müddetçe pozisyonun adil ve hakkaniyetli getirisi 
olan birtakım ayrıcalıklardan geçici bir süre faydalanabilirler.

Öte yandan, toplum içindeki sosyal ve ekonomik eşitsizlikler de belli 
koşullar altında adil kabul edilebilir. Çok çalışarak veya ailesinden kalan 
mirası kullanarak zenginliğini arttıran, vb. şekillerde ortalamanın üzerin-
de ekonomik güç kazanan bireylerin serveti, o serveti elde etmek veya ko-
rumak için herhangi bir kanunu ihlal etmedikleri sürece meşrudur. Ancak 
Rawls’a göre bu meşruiyetin bir başka şartı daha vardır: kazanılan servetin 
belli bir kısmının (vergilendirme yoluyla) toplumdaki en dezavantajlı kesi-
min refahını en çok arttıracak şekilde yeniden dağıtılması. Rawls bu stra-

14  Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, ss.42-43.
15  Rawls, A Theory of Justice, ss.132-133.
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tejiye “maximin” yani minimumu maksimize etme kuralı adını verir. Buna 
göre, çeşitli seçenekler arasında en az avantajlı kesimin çıkarlarını en çok 
koruyan mümkün olduğunca tercih edilmelidir. Toplumun benimseyeceği 
refah dağılımı sisteminin zenginlerin zenginliğini arttırmasına ancak en 
fakirlerin yaşam koşulları da olabilecek en iyi şekilde geliştirildiği müddet-
çe izin vermektedir. Bunun birkaç sebebi var.

Birincisi, Rawls’a göre toplumun temelleri her bireyin diğer tüm birey-
lerle işbirliği içinde yaşamayı toplumsal bir sözleşme ile kabul etmesinde 
yatar. Her ne kadar toplumda en dezavantajlı olanların zenginlerin serveti 
üzerinde hak iddiası olamazmış gibi görünse de, zenginlerin servetlerini 
kazanmalarını ve muhafaza etmelerini mümkün kılan siyasi, ekonomik, 
sosyal ve hukuksal sistemin kuruluşu ve devamlılığı, toplumun en deza-
vantajlı kesimleri dahil, herkesin bu sistemi onaylamasına ve onun çizdiği 
çerçevede yaşamayı kabul etmesine bağlıdır. Bu kabul ortadan kalkarsa or-
tada ne zenginlerin servetlerini koruyabilecekleri güvenli bir ortam kalır, 
ne de zenginliğin oluşumunu ve muhafazasını sağlayan (para, banka, tica-
ret hukuku, vb.) kurum ve kurallar. Dolayısıyla, zenginlerin gelirlerinin bir 
kısmının devlet tarafından vergilendirme yoluyla en dezavantajlı kesimin 
yaşam şartlarını olabildiğince iyileştirme amaçlı kullanılmasını (yani bu 
şekilde servetin toplum içinde yeniden dağılımını) kabul etmesi, onların 
bir nevi topluma olan borçlarını ödemesi gibi anlaşılabilir.16

İkincisi, en dezavantajlı kesimin en yüksek çıkarlarına göre servetin 
yeniden dağıtılması, ihtiyaç sahiplerinin faydalandıkları eğitim, sağlık, 
güvenlik, sosyal hizmetler vb.nin iyileştirilmesi ve arttırılması şeklinde 
gerçekleştirilmelidir. Hedef en dezavantajlı kesimin refahını genel olarak 
arttırarak, onlara toplumsal yaşama aktif olarak katılma, iş hayatındaki re-
kabete katılabilme, yeteneklerini geliştirme ve gelir ve servetlerini kendi 
emekleriyle makul düzeye getirme şansı tanımaktır. Böylelikle hem eği-
timde ve iş hayatında fırsat eşitliğinin somut olarak sağlanması yönünde 
adım atılmış, hem de en dezavantajlı kesimin topluma yabancılaşmasının 
ve umutsuzluğa kapılarak toplumsal hayattan kopmasının önüne geçilmiş 
olur. Böylelikle ne tür bir ekonomik arkaplana sahip olurlarsa olsunlar, 
her bireyin eğitimini tamamlayıp disiplinli şekilde çalıştığı takdirde iş ha-
yatındaki rekabete dahil olarak başarılı olabileceği, kendisine bir yer edi-
nebileceği bir toplum hedeflenir. Rawls’a göre toplumsal sözleşmenin ve 
işbirliğinin pasifleşip soyutlaşmaması, pratikte sürdürülebilmesi ve top-
lumda adaleti tesis edebilmek için en dezavantajlı kesimin unutulmama-
sı önemlidir. Refah seviyesi sistematik olarak yükseltilerek toplum içinde 
fırsat eşitliğinin sağlanmasını ve hiçbir dezavantajlı kesimin olmamasını 
amaçlamak demokrasinin ve adil toplumun gereğidir.17

16  Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, 139. Rawls, A Theory of Justice, ss.330-331
17  Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, ss.139-140
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Üçüncüsü, zenginlerin servetin yeniden dağılımına razı olması onların 
çıkarınadır. Eğer en dezavantajlı kesim adaletten ve sistemden umudunu 
iyice keserse, haklı olarak sivil itaatsizlik gösterme18 hatta toplumsal söz-
leşmeyi çiğneme veya feshetme noktasına gelebilir. Rawls’a göre belli şart-
lar altında bu tür hareketler adil ve haklıdır.19 Böylesi bir duruma düşmek 
toplum için ciddi bir başarısızlık göstergesi olduğu gibi, zenginlerin ko-
numlarını korudukları sisteme de tehdit oluşturur. Karl Marx ve Frierdich 
Engels’in kapitalist sistemin çöküşünü sosyal, ekonomik eşitsizlik ve ada-
letsizliklerin had safhaya gelmesi ve bu sayede işçi sınıfının “zincirlerinden 
başka kaybedecek bir şeyi”20 kalmayınca isyan etmesine bağladığı21 hatır-
lanacak olursa, Rawls’un toplum içinde servetin yeniden dağıtımı üzerine 
yaptığı vurgunun manası belirginleşecektir.

Rawls’un Adalet Kuramının Güncel Siyaset Bilimi ve Felsefesine 
Katkısı: Faydacılık ve Libertaryanizmle Yüzleşme

Rawls’un adalet anlayışıyla çatışan ve gerçekçi rakip yaklaşımlar öne süren 
muhtemelen en popüler iki kuram faydacılık ve libertaryanizmdir.

Faydacılık toplumu etkileyecek bir karar alınırken “fayda ilkesi”nden 
(the principle of utility) hareketle her zaman genel mutluluk seviyesini 
yükseltme amacının güdülmesi gerektiğini öne sürer. Bu yaklaşım her ne 
kadar toplum genelinin memnuniyeti ve mutluluğuna büyük önem atfetse 
de, her bireyin haklarının korunmasını garanti edemeyebilir. Zira faydacı-
lığın birçok versiyonunda toplum genelinin mutluluğu ve refahı için bireyin 
hak veya refahı feda edilebilir. Rawlscu yaklaşımda ise, hem birinci temel 
adalet ilkesinin belirttiği gibi bireyin hak ve özgürlükleri güvence altına 
alınmıştır, hem de ikinci adalet ilkesinin ikinci bölümünde ifade ettiği gibi, 
en dezavantajlı kesimdeki bireylerin refahının arttırılması hakkaniyetli bir 
toplumun yadsınamaz bir vazifesi olarak ortaya koyulmuştur.

Robert Nozick’in önde gelen kuramcılarından olduğu, genel olarak 
Amerikan bir düşünme biçimini temsil eden, bugün Amerikan yaşam tar-

18  Rawls, toplumsal sözleşme geleneğinden gelen John Locke ve Thomas Hobbes gibi düşünürlere 
katılarak, sivil itaatsizliğin belli durumlarda haklı bir tepki olduğunu belirtir. Rawls, A Theory 
of Justice, ss.326-331

19  Rawls’un böyle bir hareketi belli koşullar altında haklı görmesi devlet ve toplumun ciddi şekilde 
adaletsiz bir yapıya veya hale bürünebileceğini kabul etmesindendir. Böylesi bir durumda o 
kökten adaletsiz yapıya veya hale isyan etmek haklı bir tepki olabilir. Bu nokta Rawls’un Kantçı 
yönüyle çelişiyor gibi görünebilir; ki Kant’ın siyaset felsefesinde toplumsal sözleşmeyi çiğnemek 
söz konusu değilken, Rawls belli koşullar altında bu tür hareketleri haklı bulur. Rawls’un bu 
konudaki tavrı için bkz. a.g.e., 322-323

20  Karl Marx and Friedrich Engels, Manifest der kommunistischen Partei: das kommunistische 
Manifest, Edizion Holzinger. Berliner Ausgabe 2016, s. 55

21  Karl Marx and Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie, Berliner Ausgabe, 2016, ss. 57-60
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zında ve siyaset anlayışında hayli önemli bir yere sahip olan libertarya-
nizm, Rawlscu anlayışın yaklaşımla birçok yönden çatışır.22 Nozick’in “hak 
sahibi olma kuramı”na (entitlement theory) göre toplumda adaleti tesis 
etmek için şu üç ilkeyi uygulamak yeterlidir:

1) Adil mülk edinme ilkesi: Daha önce kimsenin mülkiyetine al-
madığı bir doğal kaynağı (arazi, tarla, maden, vs.) emeğiyle işleyen birey, 
emek verdiği kaynağı mülk edinme hakkını kazanır. Birey öncelikle kendi 
emeğine malik olduğu için, emeğini kattığı ve ürettiği varlıkları da bu yolla 
mülkiyetine alma hakkına sahiptir.

2) Adil aktarım ilkesi: Adil şekilde edinilmiş mülkü özgür iradey-
le bir başkasına aktarma (satma, devretme, hediye etme, vs.) hakkıdır. Bi-
reyin kendi emeği, yeteneği ve çabasıyla ürettiği değer ve ürünleri dilediği 
gibi kullanma ve değerlendirme hakkına saygı şiarına dayanır.

3) Adaletsizliği düzeltme ilkesi: Yukarıda belirtilmiş ilkelere 
göre geçmişte adaletsiz mülk edinme ve aktarma işlemleri ile haksız olarak 
edinilmiş mülkü, adil olarak hak eden kişiye iade etmeyi gerektirir.23

Nozick’e göre toplumdaki bireylerarası ilişkiler bu ilkeler ışığında yürü-
tülürse, ortada adaletsizlik olmazı için bir sebep yoktur. Bu ilkelerin kap-
samadığı türden iletişim ve durumlar ise bireylerin tercihlerine ve özgür 
iradelerine bırakılmalıdır. Açıktır ki bu yaklaşım bireyin özgür iradesine 
ve mülkiyet edinme haklarına geniş yer verip devletin küçültülmesi öngö-
rürken, zenginliğin toplum içinde yeniden dağıtılmasını tamamen redde-
der. Zira Nozick’e göre böylesi bir paylaşım devlete bireyin kendi emeğiyle 
kazandığı serveti “gasp etme” hakkı verdiği ve dolayısıyla bireyin kendi 
emeğiyle kazandıkları üzerindeki özgür iradesini vergi zorunluluğuyla ihlal 
ettiği için adil değildir. Öyle ki, Nozick vergilendirmenin sırf güvenlik gibi 
toplumun çok temel ihtiyacını karşılamak için asgaride tutulması gerekti-
ğini, eğitim, sağlık, ulaşım vb. dahil diğer bütün ihtiyaçların ise vatandaş-
ların kendi aralarında para toplayıp kendi iradeleriyle verdikleri kararlar 
doğrultusunda karşılaması gerektiğini savlar. Yetkin bir adalet kuramının 
mülk edinme haklarını belirlemesi kafidir, bunun ötesinde herhangi bir 
konuda ilkeler ve yaptırımlar ortaya koyması ancak bireyin özgür iradesini 
ihlal eder.

Nozick ve Rawls’un birbirlerinden bir hayli farklı bakış açısına sahip 
olduğu ve birbirlerine ciddi eleştiriler yöneltecekleri açıktır. Nozick’e göre 

22  Hatta Robert Nozick Anarchy, State and Utopia adlı eserinde Rawls’un A Theory of Justice’ine 
hem ciddi eleştiriler yöneltmiş, hem de alternatif bir adalet anlayışı önermiştir. Rawls ise 
Justice as Fairness: A Restatement’ta Nozick’in eleştirilerine doğrudan yanıtlar sunmuştur. 
Dolayısıyla Rawls ve Nozick arasındaki diyalog, liberalizm ve libertaryanizmin ayrıntılı olarak 
incelendiği ciddi bir felsefi tartışma doğurmuştur.

23  Nozick, a.g.e., ss.151-153
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Rawlscu yaklaşım hem vergi yoluyla toplanan paraların yeniden dağılımını 
önererek bireyin haklarını gasp etmekte ve dolayısıyla bireysel özgürlük-
lerden ödün vermektedir, hem de serveti sahip hedeflediği ideal tabloyu 
yaratmak üzere yeniden dağıtmaktadır. Dolayısıyla adil ilkelerin gereğince 
uygulanmasının yaratacağı adil sonuçları kabullenmek yerine, serveti yeni-
den dağıtarak dilediği tabloyu yaratmayı amaçlamaktadır. Bu da Nozick’in 
bakış açısından pek de adil ve mantıklı bir yaklaşım değildir.

İlk olarak, Nozick’ten farklı olarak Rawls geçmişte gerçekleşmiş ada-
letsizlikleri düzeltmekle ilgilenmez. Bu gibi bir çabanın hem teorik, hem 
de pratik yönden ciddi zorluklar barındıracağı düşüncesiyle günümüz 
toplumunda mevcut olan adaletsizlikleri çözmeye odaklanır.24 Bu şekilde 
geçmişte gerçekleşmiş adaletsizliklerin günümüzdeki etkilerinin hesaba 
katılıp adalet kuramının temel ilkeleri uyarınca geleceğe dönük şekilde çö-
züme ulaştırılmasını öngörür.

Açıktır ki Nozick’in yaklaşımı Rawlscu bakış açısından bir hayli yetersiz 
ve hatalı görünecektir. Birincisi, Rawls toplumsal sözleşme kuramı uyarın-
ca toplumu “özgür ve eşit bireyler arasındaki hakkaniyetli bir sosyal işbir-
liği” olarak tanımlar.25 Böyle bir toplumda (fırsat, temel hak ve özgürlük-
lerin eşitliği olarak) eşitlik ve (fark ilkesinde örneklendiği gibi) karşılıklılık 
mefhumu büyük önem taşır.26 Nozick bireylerin özgür iradesini varsaysa 
da, fark ilkesinin uygulanmasının özellikle en dezavantajlı kesime pratikte 
özgürlük ve fırsat eşitliği tanımak için ne denli önemli olduğunu görmez-
den gelmektedir. Bunun bir sebebi muhtemelen Nozick’in Rawlscu toplum 
anlayışını benimsememesi ve toplumu bireyin haklarını ve özgür iradesi-
ni koruyan ve bunlara mümkün mertebe müdahale etmemesi gereken bir 
yapı olarak görmesidir. Ayrıca Nozick’e göre bireyin tamamen kendi rıza-
sıyla eşitlikten vazgeçmesi (örneğin şartlarını özgür iradesiyle kabul ettiği 
bir anlaşma ile hayatının geriye kalanını köle olarak sürdürmesi) mümkün 
ve toplumsal yönden de kabul edilir bir seçimdir. Buna karşın Rawlscu 
yaklaşım birinci adalet ilkesi ile böyle bir tercihi olanak dışı bırakır ve eşit 
ve özgür vatandaşlığın çağdaş toplumun olmazsa olmazı olarak vazgeçi-
lebilir bir hak olmadığının altını çizer. Dolayısıyla, Nozick’in libertaryan 
toplumunda en dezavantajlı kesime şartlarını özgür iradeleriyle kabul 
edecekleri “adil” bir anlaşma ile mesela köleliği tercih edebilecekleri veya 
karın tokluğuna çalışabilecekleri önerilebilecekken,27 Rawls’un liberal top-
lumunda böyle bir şey sözkonusu bile edilememekle beraber, dezavantajlı 
kesime makul ve adil eğitim, sağlık ve çalışma olanakları verilerek birey-
lerin pratikte toplumun geriye kalanıyla eşit fırsatlara sahip olması hedef-

24  Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, s.16
25  Rawls, a.g.e., s.95
26  Rawls, a.g.e., s.96
27  Robert Nozick, a.g.e., s.331
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lenecektir.28

İkincisi, Rawls libertaryanların iki temel adalet ilkesini yetersiz bulma-
sına karşılık olarak (mesela mülkiyet hakkı vs. konularda kurallar barındı-
ran) başka ilkelerin de bilinmezlik perdesinin ardında tartışılıp kabul edi-
lebileceğini, ancak ortaya koyduğu iki temel adalet ilkesinin reddedileme-
yeceğini, dolayısıyla bunların makul bir adalet kuramının olmazsa olmazı 
olduklarının altını çizer. Dolayısıyla, adalet ilkeleri listesi uzatılabilir, yeni 
eklemelere açıktır; bu yönden yetersizlik veya eksiklik eleştirisi Rawls’a 
göre yersizdir. Ancak iki temel adalet ilkesinin reddi akıl mantık çerçeve-
sinde mümkün olmayacaktır.29

Üç, Rawls vergilendirmeyi ve toplum içinde servetin yeniden dağıtımını 
bireyin haklarının ve özgür iradesinin gaspı olarak görmez. Daha önce de 
belirttiğimiz gibi, Rawls’a göre servetin yeniden dağıtımı bireysellik ve öz-
gür irade mefhumlarıyla çelişmez. Buna ek olarak Rawls, toplumdaki her 
bir mülkiyet kazanım ve aktarım işlemi Nozick’in önerdiği ilkelerle yönetil-
se dahi, adaletsizliğin bertaraf edilmesinin hiçbir garantisinin olmadığını 
öne sürer. Bireyler arası girilen anlaşmalar başlangıçta adil olsa da, uzun 
vadede bu anlaşmaların yaratacağı etkilerin toplamı toplumda her birey 
için özgür, adil ve hakkaniyetli anlaşmalar oluşturmanın önkoşullarını ze-
deleyebilir. Büyük miktarda servet ve mülkün az sayıda kişide toplanması 
ve dolayısıyla toplumdaki bireysel özgürlük, fırsat eşitliği vb. pratiklerin 
toplumun geniş kesimleri için ciddi şekilde kısıtlanması ve hatta yok sayıl-
ması gayet imkan dahilindedir. Bu türden tehlikeleri bertaraf etmek adına 
iki temel adalet ilkesinin, bunları mümkün kılan ve genel olarak bütün ola-
sı makul adalet ilkelerinin önkoşulunu oluşturan (bilinmezlik perdesi gibi) 
düşünce süreçlerinin benimsenmesi Rawls’a göre elzemdir.30

Dördüncü ve son olarak, Rawls adil ve hakkaniyetli adalet ilkelerinin 
bireyin özgürlüğünü Nozick’in iddia ettiği gibi gasp ettiği düşüncesine ka-
tılmaz. Rawls’a göre vergi gibi belli kurumsal düzenlemeler ve kurallar dı-
şında bireyin mülk edinme hakkını kısıtlayacak bir etken yoktur. Bu gibi 
kurumsal ve sosyal düzenlemeler adil bir toplumda şeffaf ve makul olduğu 
ve toplumsal işbirliğinin bekasında önemli bir rol oynadığı için makuldür. 
Bireyler toplumsal işbirliği içinde bunları hesaba katarak kararlar almaları 
gerektiğinin bilincindedirler, dolayısıyla toplum hayatının getirilerinden 
faydalandıkları gibi, bu gibi makul toplumsal sorumlulukları üstlenmekten 
de kaçınmamalıdırlar.31

28  Rawls, a.g.e., ss.96-97
29  Rawls, a.g.e., s.83
30  Rawls, a.g.e., ss.52-54
31  Rawls, a.g.e., ss.51-52
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Bunlara ek olarak, Rawls’un adalet kuramının pek de uygulanabilir ol-
madığı da zaman zaman dile getirilir. Refah paylaşımında karar sürecine 
katılanların tarafsızlıklarını tamamen koruyamayacakları, hatta korumak 
istemeyecekleri ve her fırsatta diğer katılımcıları aldatarak kendi çıkarla-
rını destekleyecek kararları kabul ettirmeye çalışmalarının muhtemel ol-
duğudur.

Rawls bu gibi olasılıkları gözardı etmez. Tam tarafsızlık çeşitli sebepler-
le yüzde yüz mümkün olamasa da, bir ideal olarak kabul edilip olabilecek 
en yakın şekilde gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır. Bir idealin pratikte her 
zaman yüzde yüz gerçekleştirilebilir olmaması, yine de onu gerçekleştir-
mek için elimizden gelen her şeyi yapmamıza ve bu yönde olabilecek en 
hakkaniyetli adalet ilkelerini takip etmemize engel değildir. Rawls bu tür 
bir yaklaşımı birçok alanda hayata geçirme amacını zaten güttüğümüzü ve 
dolayısıyla ortaya koyduğu kuramın mantığının bize yabancı olmadığını 
hukuk sisteminden örnek vererek açıklar. Hukuk sisteminin hedefi birey-
lerin kişisel çıkarlarına ve kim olduklarına bakmaksızın, tarafsız, adil ve 
hakkaniyetli kararlar almaktır. Adil bir anayasa ve ekonomik, sosyal vb. 
kurumların adil düzenlenmesi mevcutsa, adil bir hukuki süreçten bahse-
debiliriz.32 Rawls’un adalet kuramının amacı da benzer şekilde tarafsız, 
adil ve hakkaniyetli bir çerçeve ortaya koyarak refah paylaşım süreçlerinin 
akılcılığını ve adaletini garanti altına almaya çalışmaktır.33

Öte yandan, her ne kadar bir zorunluluk olmasa da, Rawls’un farklı ke-
simlerden temsilcilerin bir araya gelip bilinmezlik perdesinin ardına ge-
çerek karar sürecine katılmasını önermesi olası sahtekarlıklara karşı bir 
önlem olarak anlaşılabilir. Eğer katılımcılardan biri bilinmezlik perdesini 
hiçe sayarak süreci kendi çıkarı doğrultusunda kullanmaya çalışırsa, diğer 
katılımcılar bu şekilde öne sürülen gerekçelerin adil ve hakkaniyetli olma-
dığını açıklayarak, adaletsiz düşünce ve gerekçeleri süreç dışına çıkarma 
hakkına sahiptir. Farklı tarafların mevcudiyeti bu ve benzer hile girişimle-
rini önlemeye yardımcı olabilir. Zira Rawlscu kuramın temel amacı hakka-
niyetli bir işbirliği sistemi olarak tanımladığı toplum için adil, demokratik 
ve makul kurumlar ve süreçler ortaya koymaktır.34

Rawls’un adalet kuramına yöneltilmiş başka ciddi eleştiriler mevcuttur, 
hatta günümüz koşullarında yeni eleştirler yöneltmek de mümkündür.35 

32  Rawls, A Theory of Justice, s.76
33  Rawls, a.g.e., ss.73-76
34  Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, ss.5-8, 144
35  Michael Sandel (bkz. Liberalism and the Limits of Justice ve Democracy’s Discontents), 

Alasdair MacIntyre (bkz. After Virtue ve Whose Justice? Which Rationality?), Michael 
Walzer (bkz. Spheres of Justice, Interpretation and Social Criticism ve Thick and Thin) gibi 
komüniteryan düşünürlerin ve Marxist bakış açısından Gerald Cohen’in (bkz. Self-Ownership, 
Freedom and Equality) Rawls’a yönelttiği eleştiriler dikkate şayandır. Bunun yanı sıra Pierre 
Bourdieu gibi sosyologların da Rawlscu yaklaşıma yönelteceği itiraz ve eleştiriler önemlidir.
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Bunların etraflı bir tartışması ve değerlendirmesi başka bir makalenin ko-
nusudur.

Sonuç

Rawls felsefesinin güncel siyaset kuramına ve felsefesine yaptığı en büyük 
katkı muhtemelen adalet ve refah dağıtımı kavramlarını ön plana çıkarma-
sıdır. Kendisinden önceki toplumsal sözleşme geleneğinde bu kavramların 
bu kadar merkezde olduğu ve bu derece ayrıntılı şekilde tartışıldığı söyle-
nemez. Dolayısıyla Rawls felsefesi bu gelenekten kopmazken, ona yeni bir 
odak ve bakış açısı getirmiştir. Özellikle Marx ve Engels sonrası dönemde 
refah ve servet dağıtımı sorununun boşlukta kaldığı ve liberal sistem içinde 
uygulanabilir ve adil bir yaklaşım ortaya koyma konusunda belirsizlikler 
olduğu düşünülecek olursa, Rawls’un getirdiği yeni bakış açısının önemi 
daha net anlaşılacaktır. Adil ve net bir refah dağıtımı formülasyonu ortaya 
koyabilmek için Kant’ın ahlak prensiplerini siyaset felsefesine uyarlaması 
da, kimi zaman uygulanabilirliği tartışılan Kantçı ahlak felsefesine tatbik 
edilir bir yorum getirmesi açısından önemlidir.

Öte yandan, Rawlscu yaklaşımın günümüz Amerikan siyasetine yansı-
maları özellikle Demokrat Parti’nin desteklediği Obama Care, fakir ailele-
rin çocuklarına yapılan gıda desteği ve ABD’ye yasal göçmen olarak henüz 
ayak basmış kişilere yapılan barınak ve dil eğitimi yardımı gibi sosyal dev-
let politikalarında gözlemlenebilir. Devletin sunduğu bu gibi olanakların 
amacı, Rawls’un bahsettiği gibi, en dezavantajlı kesime topluma katılma ve 
kendi gelirlerini kazanabilmeleri için rekabete dayalı eğitim-iş hayatında 
mümkün olduğunda fırsat eşitliği sağlamaktır. Toplum içinde bazı birey-
ler seçmedikleri ırk, etnik köken, cinsiyet, sınıf vb. etmenlerden veya ta-
mamen şanssızlıktan ötürü kendilerini dezavantajlı konumda bulabilirler. 
Seçmediği dezavantajların kişinin kaderini belirlememesi için, toplumun 
belli düzenlemeler yapmakla mükellef olduğu düşüncesi buradaki temel 
saiktir.

Nozick ve özellikle Cumhuriyetçi Parti cephesinde ise, bu gibi destek 
ve yardımlara karşı ciddi bir tepki görürüz. Nozick’e göre, devlet veya hiç-
bir birey dezavantajlı durumda olanlara yardım etmek zorunda değildir. 
Nozick’in belirlediği üç ilkeden hiçbiri böyle bir ahlaki veya yasal zorunlu-
luktan bahsetmez, zira kişi adil yollarla her ne kazanıyorsa hepsi kendisine 
aittir ve vergilendirme bir tür hırsızlıktır. Dolayısıyla, bireyler kendi rıza-
larıyla ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi tercih etmedikleri sürece, devlet 
dahil hiçbir kişi veya kurum hiç kimseye yardım etmek durumunda değil-
dir, çünkü her birey kendi alın teriyle kazandığının ötesinde hiçbir şey üze-
rinde hak iddia edemez. Devlet mümkün olduğunca küçülmeli, yardım ve 
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hizmetten kaçınmalı, yasalar daraltılarak bireylerin seçtikleri hayat tarzına 
uygun şekilde yaşamasına (başkalarının haklarını gasp etmedikleri süre-
ce) mümkün mertebe müdahale etmemelidir. Günümüzde Cumhuriyetçi 
Parti’nin de bu ve benzer görüşleri benimsediğini ve dolayısıyla Obama 
Care ve çocuklara gıda yardımı gibi uygulamalara karşı çıkmakla birlikte, 
özellikle zenginler için vergi oranlarını düşürmeyi genel bir politika olarak 
benimsediğini görüyoruz.

Öte yandan Nozick’in önereceği uygulamaların birçok yönden 
Cumhuriyetçi Parti’nin politikalarını aşan yanları da vardır. Nozick’in 
özellikle ilk iki ilkesi bireylere diledikleri alanda üretim ve ticaret yap-
ma serbestisi getirmektedir. Dolayısıyla eğer bir birey uyuşturucu üretip 
satmaya karar verirse, Nozick’e göre bunu engellemek veya düzenlemek 
için bir gerekçe olmaması gerekir. Eğer talep varsa ve taraflar kendi özgür 
iradeleriyle, birbirlerini kandırmadan bu tür bir alışverişe girmeyi tercih 
ediyor ve bu hayat tarzını değerli görüyorlarsa, devlet dahil hiç kimsenin 
onları engellemeye hakkı yoktur. Dolayısıyla, Nozick’in bireyci ve özgür-
lükçü yaklaşımının mülkiyet hakları ve bireysel özgürlükler gibi konularda 
günümüz muhafazakar Cumhuriyetçi Parti çizgisinin dışına taşan yanları 
da mevcuttur.

Nozick’in (Cumhuriyetçilerin de paylaştığı) başlıca kaygılarından biri 
Rawls’un (ve/veya Demokratların) önerdiği devlet yardım ve desteği yü-
zünden insanların bedavaya alışarak çalışmayı bırakıp, zenginlerin sırtına 
yük olacağıdır. Bu kaygıların ne denli haklı olduğu tartışmaya açık olsa da, 
Rawls’un bu konudaki tavrı nettir: verilecek destek doğrudan para dağıta-
rak değil, eğitim, sağlık vb. temel hizmetlerin kalitesinin ve ulaşılabilirliği-
nin arttırılması şeklinde olmalıdır. Böylelikle devlet bireylerin günlük ihti-
yaçlarını karşılamaktan ziyade, onlara yaşam şartlarını iyileştirme imkanı 
tanıyacak yeti ve becerilerini geliştirme fırsatı tanımalıdır. Bu gibi konular 
yardımsever zenginlerin arzularına göre yapacakları bağışlara bırakılma-
malı, daha sistemli ve tarafsız şekilde36 yürütülmelidir. Demokratların 
desteklediği gıda yardımı gibi uygulamaların da günümüzde bundan 
faydalanan bireyin hayatta kalmasına ancak yetecek ölçüde olup, yeterli 
beslenmek için kafi derecede olmadığı zaman zaman dile getirilmektedir. 
Dolayısıyla, sırf devlet yardımıyla sürdürülecek yaşam, kişinin çalışarak 
kendisine kuracağı dengeli bir hayata denk bir seçenek değildir, olmama-
lıdır. Bu sistemi istismar etmek isteyecek bireyler çıkabilir, ancak Rawlscu 
bakış açısına göre, sistem genel olarak başarılı olduğu sürece, düşük oran-
da istismar beklenebilir. Zira hayatın her alanında kurulacak en mükem-

36 Bağış yoluyla yapılacak yardımların kimlere sunulacağı ve nasıl kullanılacağı gibi konular 
bağış yapan kişinin kararına ve (dinsel, ırksal farkları da gözetebilen) kişisel tercihlerine bağlı 
olabileceği için, Rawls’a göre bu işi tarafsız bir kurum olarak devletin vergilendirme yoluyla 
yürütmesi daha doğrudur.
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mel düzende bile ufak bir miktar istismar payı olabilir. Ancak Rawls ve 
Nozick arasındaki anlaşmazlığın başlıca sebeplerinden biri herkesin eşit 
faydalanabileceği “temel hizmet” gibi bir mefhumun meşruiyeti sorusu-
na dayandığı için, en nihayetinde bu konuda bir uzlaşmaya varmaları pek 
mümkün gözükmüyor.
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Keşiften Kuruluşa ABD Tarihi: 
Bir Özgürlük Hikâyesi mi, 

Bir Yıkım mı?
From the Discovery to the Foundation of the USA: 

A Story of Freedom or A Catastrophe?

Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZLÜK*
Dr. Fazlı DOĞAN**

Öz
Bu çalışma 1492’de Amerika’nın keşfinden başlayarak, ABD’nin 
resmen bağımsızlığını kazandığı 1783’e kadar uzanan süreci ele 
almaktadır. Çalışmanın girişinde “Yeni Dünya”nın keşfinin ve ABD’nin 
bağımsızlığının gerçek anlamının ne olduğu sorgulanmaktadır. Birinci 
bölümde kolonyal dönem (1492-1763) kronolojik akışa uygun şekilde 
değerlendirilmiş ve bu süreci şekillendiren temel faktörler üzerinde 
durulmuştur. İkinci bölümde kolonyal dönemin sonu olarak adlandırılan 
Amerikan Devrimi’ni hazırlayan tarihsel süreç, Amerikan başkaldırısı 
ve Bağımsızlık Savaşı üzerinden ele alınmıştır. Son bölümdeyse özellikle 
Devrim’in hangi temeller üzerine inşa edildiği ve özelde ABD genelde 
dünya açısından doğurduğu sonuçlar tartışılmıştır. 1783’te bağımsız 
olan ABD’nin tarihinin, bağımsızlığı mümkün kılan Devrimin ve kısa 
sürede yükselişinin bir özgürlük hikayesi mi yoksa bir yıkım mı olduğu 
hala tartışılmaya devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yeni Dünya, Kolonyal Dönem, Amerikan 
Bağımsızlık Savaşı, Amerikan Devrimi

Abstract
This study deals with the history of the United States of America from the 
discovery of the American continent in 1492 to the formal independence 

* Selçuk Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü
** Selçuk Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü
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in 1783. In the introduction, the real meaning of the discovery of the 
“New World” and the independence of the U.S. is analyzed. In the first 
chapter, the colonial period (1492-1763) is evaluated in accordance with 
the chronological process, and the main factors shaping this process are 
emphasized. In the second chapter, the historical process of preparing the 
American Revolution which is considered as an end of the colonial period 
is dealt with through the American Revolt and the War of Independence. 
Final chapter seeks to answer how the Revolution was built and effected 
the U.S. and rest of the world. It still remains questionable whether the 
history of the U.S., the American Revolution and the rise of the U.S. in a 
very short period of time is a story of freedom or a catastrophe.

Keywords: New World, Colonial Period, American War of Independence, 
American Revolution

Giriş

3 Ağustos 1492’de Christopher Columbus İspanya’daki Palos de la Frontera 
kentinden Nina, Pinta ve Santa Maria adlı üç gemiyle Asya’ya ulaşmak için 
yola çıkmıştır. 12 Ekim 1492’de daha sonra adını kendisinin verdiği San 
Salvador adasında Columbus ilk defa karaya ayak basmıştır. Hindistan’a 
ulaşmak için düzenlenen bu seferle aslında Yeni Dünya tesadüfen 
keşfedilmiştir. Bugünkü Kuzey Amerika topraklarına toplamda düzenlediği 
dört farklı seferde hiç ayak basamamış olsa da Cenovalı bir denizci olarak 
Columbus, İspanya Kralı Ferdinand ve Kraliçesi İsabella’nın himayelerinde 
gerçekleştirdiği seferlerle Amerika’nın keşfinde öncü rol oynamıştır. Yeni 
Dünya’yı keşfetmesi açısından bir başarı ve fakat keşfettiği yerin Asya 
olduğu konusundaki keskin inancıyla da bir başarısızlık hikayesidir aslında 
Columbus’un hikayesi. Aynı şekilde bu hikâye zenginliğin ilk keşifle birlikte 
Avrupa’ya akmaya başladığı konusundaki inanışların da doğru olmadığını 
göstermektedir. Amerika’nın keşfine ilişkin anlatılanların büyük bölümü 
aslında pek çok mitin de doğmasına neden olmuştur. 

Öncelikle 1492’teki Columbus’un ilk seferi Yeni Dünya’nın ilk defa 
keşfi değildir. Bakir, hiçbir insan eli değmemiş topraklar değildir Yeni 
Dünya. Nitekim tarihsel, arkeolojik ve antropolojik veriler göstermektedir 
ki Amerika kıtasındaki yerleşimlerin yaklaşık otuz bin yıllık geçmişi 
vardır. Columbus, San Salvador adasına ilk çıktığında tüm kıtada yaşayan 
insan sayısının yaklaşık 10 milyon ile 50 milyon arasında değiştiği ileri 
sürülmektedir. Bugünkü Meksika ve Peru’da iki büyük medeniyet varlığını 
sürdürmekte ve yine Columbus’un yanlış isimlendirmesiyle Kızılderililer/
Yerliler (Indian) kıtada yaşamaktadır. Üstelik Columbus’tan önce de “beyaz 
adamın” kıtayı keşfettiğine dair güçlü veriler bulunmaktadır. İkinci olarak 
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Columbus’un keşfini milat olarak kabul eden literatür genellikle zenginliğin 
kısa sürede Avrupa’ya aktığına ilişkin bir algının doğmasına vesile 
olmuştur ki bu tespit de ilerde tartışıldığı üzere pek çok açıdan sorunludur. 
Üçüncü olarak insan ticaretinin ya da daha sık kullanıldığı haliyle köle 
ticaretinin Afrika’dan Yeni Dünya’ya doğru başladığı konusundaki yaygın 
inanç da doğru değildir. Çünkü Columbus seferlerinde yeterli zenginliğe 
ulaşamadığı için orada yaşayan fiziksel özellikleri uygun olan Yerlileri 
Avrupa’ya götürmüştür.1 Üstelik Columbus’un ilk karşılaştığı Yerliler 
oldukça dostane bir yaklaşımla ev sahipliği yapmışlar ve “beyaz adamla” 
her şeylerini paylaşmışlardır. Çünkü beyaz adamın çok iyi bildiği mülkiyet, 
sahiplik gibi kavramlar Yerlilerde neredeyse hiç yerleşmemiştir. Amerikan 
tarihinin en temel taşlarından biri olan gerçek anlamdaki köle ticaretinin 
başlaması Yeni Dünya’nın keşfinden yaklaşık 130 yıl sonra başlamıştır.2

Dördüncü olarak Yeni Dünya keşfedildikten sonra Avrupalıların akın 
akın Amerika’ya göç etmeye başladıkları konusundaki algı da gerçekle 
örtüşmemektedir. Amerika’nın keşfinden iki asır sonra bile Avrupa’dan göç 
eden insan sayısı yalnızca 250 bin civarındadır. 1790’da bu sayı yaklaşık 
2,5 milyona ulaşabilmiştir. Kitlesel göç 19. yüzyılın sonundan itibaren 
başlamış ve 1890-1921 yılları arasındaki 30 yıllık periyotta yaklaşık 19 
milyon insan ABD’ye gelmiştir. Beşinci olarak Amerika’nın keşfiyle birlikte 
aşama aşama ortaya çıkan zenginliğin temeli altın ve gümüş gibi değerli 
madenlerden ziyade ilk etapta tütün başta olmak üzere tarımdır. Domates, 
kakao, patates, mısır, fasulye, yer fıstığı, vanilya, ananas gibi tarım ürünleri 
Amerika’dan Avrupa’ya taşınmıştır. Küresel ticaretin ilk sinyallerini veren 
tütün, pirinç ve şeker gibi ürünlerin ticareti değerli madenlerin keşfinden 
çok daha önce Amerika’nın zenginliğinin simgesi olmuştur.

Altıncı olarak “beyaz adamın” Yeni Dünya’da yarattığı yıkıcı etkilerin 
büyük bölümü zor kullanma araçlarından ziyade doğrudan Kuzey ve Güney 
Amerika’da yaşayan insanlarla beyaz adamın etkileşimi sonucunda ortaya 
çıkmıştır. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük kitlesel ölümlerin yaşandığı 
Yeni Dünya’da kızamık, çiçek, kabakulak ve boğmaca gibi hastalıklar, bu 
virüslere karşı hiçbir bağışıklığı olmayan Peru’dan Kanada’ya kadar uzanan 
hattın içinde yer alan yerlilerin %50 ile %90 arasında değişen oranlarda 
hayatlarını kaybetmesine neden olmuştur. Bu kitlesel ölümler beyaz 
adamın tüm kıtaya yerleşme sürecinde daha az direnişle karşılaşmasına 
vesile olmuştur. Hatta bu hastalıkların neden olduğu ölümler Yerli nüfusun 
ciddi şekilde azalmasına ve Avrupalıların ortaya çıkan işgücü ihtiyacını 

1  Howard Zinn, A People’s History of the United States, 1492-Present, Routledge, New York, 
2013, s. 5.

2  Allan Nevins, Henry S. Commager, ABD Tarihi, çev.: Halil İnalcık, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 
2005, s. 18-19.
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giderebilmek için köle ticaretine başvurmalarına neden olmuştur.3

Son olarak 1492’te Cenovalı bir denizcinin İspanya himayesindeki 
seferiyle başlayan ve “Yeni Dünya’nın keşfi” ile sonuçlanan sürecin ve 
“yeni dünya” ve hatta “keşif” gibi kavramsallaştırmalar yapılmasına yol 
açan bu etkileşimin gerçek anlamı nedir sorusuna da yanıt vermek gerekir. 
Başka bir ifadeyle Amerika’nın anlamı nedir? Bir özgürlük hikayesi 
mi? Yoksa bir yıkım ya da katliam mı? Aslında her ikisini birden içinde 
barındıran bir süreç olduğundan keskin hatlarla “iyi” ya da “kötü” şeklinde 
kategorize edilerek okunmamalıdır. Örneğin Adam Smith tam da ABD’nin 
Bağımsızlık Bildirisi’nin yayınlandığı yıl kaleme aldığı çalışmasında 
Amerika’nın keşfini (1488’de Ümit Burnu’nun keşiyle birlikte) insanlık 
tarihindeki iki önemli olaydan biri olarak kaydetmektedir.4 Bazıları bu 
keşfi daha sistematik ve bu anlamda daha maliyetli olan Haçlı Seferleri’nin 
kabuk değiştirmiş bir versiyonu olarak, bazıları ise özellikle İspanyolların 
neden olduğu Aztekler ve İnkaları kapsayan kıyım nedeniyle bir katliam 
olarak değerlendirmektedir. Nitekim Merrill Jensen’e göre Meksika’daki 
21 milyon Aztek, Peru’daki 6 milyon İnka medeniyetinin parçası olan insan 
hayatını kaybetmiştir.5

Nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin Amerika’nın keşfinin sadece 
bu kıtada yaşayanları değil ya da sadece onu keşfedenlerin hayatını değil 
tüm dünya tarihini köklü şekilde etkilediğini kabul etmek gerekir. Zira 
Amerika’nın keşfi ve tarihi Avrupa tarihinde yaşanan köklü değişimlerden 
bağımsız olarak değerlendirilemez. Aynı zamanda keşif, Avrupa’nın da 
tarihi açısından önemli kırılmaların yaşanmasına yol açmıştır. Avrupa’da 
15. ve 16. yüzyıllara damgasını vuran sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmeler, 
haritacılık ve denizcilik alanında yaşanan ilerlemeler, dini/mezhepsel 
çatışmalar, ticaretin yaygınlaşması ve feodalizmin yavaş yavaş çözülmesi 
Avrupalıların Batı’ya doğru daha çok açılmasını sağlayan temel itici güçler 
olmuş ve Amerika’nın kaderini etkilemiştir. Eş zamanlı olarak keşfin 
yarattığı sonuçlar da Avrupa’da fiyat devrimi başta olmak üzere, Avrupa’nın 
Asya dünyasıyla olan ilişkilerini ve köle ticaretinin yaygınlaşmasıyla 
Afrika’nın da kaderini etkilemiştir. Bu nedenle çalışmanın ilk bölümünde 
“Yeni Dünya’nın keşfinden başlayarak ABD’nin bağımsızlığını kazanmasına 
kadar giden süreç ele alınmıştır. 1492-1763 arası dönemi kolonyal dönem, 
1763-1783 arası dönemi de bağımsızlığa giden süreç olarak tarihsel bir 
ayrıma tabi tutmak yaygın şekilde kabul edilmektedir. Bu nedenle ikinci 
bölümde kolonyal dönem sonrası Amerikan Devrimi olarak da adlandırılan 

3  David Brion Davis, Steven Mintz, A Documentary History of America from Discovery through 
the Civil War, Oxford University Press, New York, 1998, s. 15-25.

4  Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Metalibri, 
Amsterdam, 2007, s. 457.

5  Merrill Jensen, “Colonial Phase”, C. Vann Woodward (der.), The Comparative Approach to 
American History, Oxford University Press, New York, 1997, s. 23.
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süreç tartışılmıştır. Üçüncü bölümde özelde Amerikan Devrimi’ni genelde 
ABD’nin inşasını mümkün kılan temellerin neler olduğu konusundaki 
tartışmalara yer verilmiştir.

1. 1492-1763 Kolonyal Dönem

12 Ekim 1492’de Columbus’un, yaklaşık iki ayı aşan deniz yolculuğu 
sonrasında karaya ilk ayak basmasıyla başlayan ve bütün kıtanın kaderini 
derinden etkileyen ilk seferinden sonra Avrupa’nın deniz aşırı emperyal 
güçleri aşama aşama Yeni Dünya’ya ilgi göstermeye başlamıştır.6 
İspanya’nın himayesinde gerçekleştirdiği seferlerle Columbus, 
Avrupalıların Yeni Dünya’ya yerleşmeye başlamalarının da öncüsü 
olmuştur. Nitekim çok kısa süre sonra John Cabot, Amerigo Vespucci, 
Ponce de León ve daha bir sürü kâşif kısa sürede İspanya ve Portekiz için 
bölgesel iddialarda bulunmaya başlamışlardır. Özellikle İspanyollar ve 
Portekizliler arasında Yeni Dünya’nın paylaşımı konusunda 1494 yılında 
Papa VI. Alexander’ın gözetiminde imzalanan Tordesillas Antlaşması 
ile yaşanması muhtemel çatışmaların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bu 
antlaşma, artık Yeni Dünya’nın Avrupa politikaları açısından çok önemli 
bir rol oynayacağının nişanesi olmuştur.7 Zaten yeni kıtanın tarihi de 
Avrupalı güçlerin mücadelelerinden doğrudan etkilenerek inşa edilmeye 
başlamıştır. İspanyolların başlattığı seferlere diğer deniz aşırı güçler de 
kısa sürede müdahil olmuştur. Kuzey Amerika’daki en eski kalıcı yerleşim 
bugün Florida eyaletinin sınırları içinde yer alan 1565 yılında İspanyollar 
tarafından kurulan St. Augustine şehridir. Hernando De Soto ve Francisco 
Coronado gibi İspanyol kâşifler, Kuzey Amerika’nın güneydoğu ve orta 
kesimlerine, Colorado ve Büyük Kanyon’a kadar uzanan bölgeye ilerleyerek 
yavaş yavaş tüm kıtayı keşfetmeye başlamışlardır. Giovanni da Verrazano 
gibi denizciler doğu kıyılarında bugünkü New York limanına kadar 
ilerlerken Fransız Jacques Cartier, St. Lawrence Nehri’ne kadar giderek 
bugünkü Kanada üzerinde hak iddia etmişlerdir.8

Bu seferlere Portekiz Kralı I. Manuel’in davetiyle katılan İtalyan 
denizci Amerigo Vespucci, 1498-1504 yılları arasında gerçekleştirdiği dört 
seferle kıtanın kendi ismiyle anılmasına neden olan bir dizi keşfin mimarı 
olmuştur. 1507 yılında Alman harita yapımcısı Martin Waldseemüller, 
yeni kıtaya Vespucci’nin ön adına atfen Americus adını vermiş daha sonra 

6 John C. Fredriksen, Chronology of American History: Colonization and Independence 
Beginnings to 1788 (Volume I), Facts On File, New York, 2008, s. 2-4.

7 Bülent Arı, “Avrupalılar Kozlarını Amerika Kıtası’nda Paylaştılar”, Doğu Batı, Yıl 8, No. 32, 
2005, s. 64.

8  Henry J. Sage, U.S. History I: United States History 1607-1865, Academic American History, 
Virginia, 2010, s. 13.
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da Latince’de eril olan Americus, kelimenin feminen formu olan America 
olarak kullanılmaya başlamıştır. Waldseemüller’in tahta bloklar üzerine 
çizdiği haritası o dönemde tüm Avrupa’da binlerce kopya satmıştır. 
1538 yılında da Hollandalı harita yapımcısı Gerardus Mercator çizdiği 
haritada ilk defa kıtayı Kuzey ve Güney Amerika olarak ikiye bölmüştür.9 
Keşfinden ismine kadar Yeni Dünya’nın inşa sürecinde neredeyse bütün 
Avrupa’nın izlerini görmek mümkündür. Kıtayı İspanyollar keşfetmiş ve 
ilk kalıcı yerleşimi onlar kurmuş olsa da Yeni Dünya’nın özellikle de Kuzey 
Amerika’nın inşasında İngilizlerin mirası çok daha belirleyici olmuştur. 
İspanyol Florida’sı ve Fransız Kanada’sı dışında Kuzey Amerika’da 
daha sonra ABD’yi oluşturacak bütün koloniler İngiliz kolonisi olarak 
kurulmuştur. Ancak bu koloniler Delaware Nehri boyunca İsveçlilere, 
Pennsylvania etrafında Almanlara, New York çevresinde Fransız 
Huguenotlar’a ve Hollandalılara da ev sahipliği yapmıştır.10

İngilizlerin Yeni Dünya’ya yönelik ilk temasları 1497 yılında John 
Cabot’un düzenlediği seferle başlamıştır. Cenovalı kâşif Cabot İngiltere 
Kralı VII. Henry adına, aynen Columbus gibi Asya’ya ulaşmak adına, 
bugün Kanada’nın parçası olan Newfoundland bölgesindeki Cape 
Bonavista’yı keşfetmiştir. Ancak Cabot’un bu keşifleri İngiltere’nin Yeni 
Dünya’ya yönelik ilgisi açısından büyük bir değişime neden olmamıştır. 
1585 yılında Walter Raleigh’ın öncülüğünde Kuzey Amerika’daki ilk İngiliz 
kolonisi bugün Kuzey Carolina olarak adlandırılan bölgede kurulmuş olsa 
da bu koloni daha sonra pek çok efsaneye de konu olacak şekilde “kayıp 
koloni” olarak adlandırılmıştır. Cabot ve Raleigh’ın beklenen şekilde 
sonuçlanmamış girişimlerinin ardından bugünkü ABD’nin tarihi açısından 
dönüm noktası olarak kabul edilen ilk kalıcı İngiliz yerleşimi 26 Nisan 
1607’de Jamestown’da (Virginia) kurulmuştur. Dönemin İngiltere Kralı I. 
James’in adını verdikleri bu yerleşim yeri bizzat ABD’liler tarafından da 
çoğunlukla ABD tarihinin milat noktası olarak kabul edilmektedir.11

Jamestown’da ilk kalıcı yerleşim kurulduktan sonra çoğunluğu 
İngiltere’den olmak üzere insanlar aşama aşama Yeni Dünya’ya göç etmeye 
başlamışlardır. 1607-1624 yılları arasında yaklaşık 14.000 kişi Jamestown’a 
gelmiş olmasına rağmen 1624’te Jamestown’da hayatta kalan insan sayısı 
yalnızca 1.132’dir. Hatta bütün Kuzey Amerika’daki İngilizlerin sayısı aynı 
dönemde yaklaşık 2.500 civarındadır.12 İlk yerleşimciler başta aradıkları 
değerli madenler olmak üzere kısa sürede onlara zenginliğin kapısını açacak 

9  Darrell J. Kozlowski, Key Concepts in American History: Colonialism, Chelsea House, New 
York, 2010, s. 97.

10  Bureau of International Information Programs, Outline of U.S. History, U.S. Department of 
State, 2011, s. 10.

11  Bryn O’ Callaghan, An Illustrated History of the U.S.A., Longman, Essex, 1990, s. 12.
12  Sage, a.g.e., s. 15.
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fırsatlara ulaşamadıkları gibi iklim koşulları ve Yerlilerle olan mücadelelerin 
de etkisiyle çok büyük zorluklarla yüzleşmek zorunda kalmışlardır.13 Gerçek 
zenginlik değerli madenlerden ziyade tarım üzerinden elde edilmiştir. 
1612 yılında John Rolfe, çok sıkı kontrol altındaki İspanyol tütününü 
Karayipler’den kaçırarak Jamestown’a getirmiş ve uygun iklim koşullarıyla 
bu tütün, daha sonra oldukça karlı bir ticaret ağına dönüşen Chesapake 
tütün ticaretinin ilk adımını oluşturmuştur. Hatta 1624 yılında Kral I. 
James, kraliyet tütün tekelini kurarak daha önceden ticaret izni verdiği 
Virginia Company’nin fermanını iptal etmiştir.14 Tütün, İngiltere’nin sayısı 
1733’te 13’e çıkacak İngiliz kolonilerinin ilkinin zenginleşmesi ve nüfusun 
giderek artması açısından önemli bir değer üretmiştir. Nüfusun giderek 
artmaya başlamasıyla kolonilerde öz yönetim tecrübesinin temellerini de 
oluşturacak bir meclis tesis edilmiş ve bu deneyimler daha sonra Amerikan 
Devrimi’ne dönüşecek birikimin de ilk adımlarını oluşturmuştur.

Jamestown’da ilk yerleşimin kurulmasından kısa süre sonra 1620 
yılında daha sonra Plymouth (Massachusetts) olarak adlandırılan ve 
Şükran Günü’nün (Thanksgiving) doğuşuna vesile olacak İngilizlerin 
ikinci başarılı yerleşimi kurulmaya başlamıştır. Bu koloni İngiltere’deki 
mezhepsel bölünme ve çatışmaların bir sonucu olarak Ada’dan ayrılarak 
Yeni Dünya’ya gelen ve kendi aralarında imzaladıkları bir metinle 
(Mayflower Compact) dinsel hoşgörünün temellerini atan 102 kişinin 
Plymouth’a gelmesiyle kurulmuştur. Mayflower Sözleşmesi özellikle 
ABD tarihi açısından özgürlükler, dinsel hoşgörü ve kendi kaderini tayin 
hakkı (self-determinasyon) kültürünün yerleşmesi açısından bir dönüm 
noktasını temsil etmektedir. Nitekim Yeni Dünya’ya gelen yerleşimcilerin 
önemli bir bölümü zenginlik arayışındaki maceracılar, ülkelerinden sürgün 
edilen kitleler ya da toprak, refah arayan kitlelerden oluştuğu kadar dinsel 
ve kişisel özgürlük arayışında olan kesimlerden de oluşmaktadır. Zaten ilk 
dönemlerde Yeni Dünya’ya gelmek yoksul kesimlerin finanse edemeyeceği 
kadar pahalı ve bir o kadar da zahmetli bir süreçtir. İlk kolonicilerin büyük 
bölümüne hâkim olan “Haçlı” düşüncesi zamanla yerini zenginlik arayışına 
bırakmaya başlasa da dinsel motivasyonlar Yeni Dünya’nın kaderini köklü 
şekilde biçimlendirmiştir.

Mayflower Sözleşmesi ile temelleri atılan dinsel hoşgörü 1649’da 
başka bir kolonide (Maryland’da) yerel meclisin yaptığı bir düzenlemeyle 
“hoşgörü yasasına” (act of toleration) dönüşerek, yeni kurulan Rhode 
Island gibi diğer yerleşimlerde de yaygınlık kazanmıştır. Ancak bu 
hoşgörünün sadece Hıristiyan olanları kapsadığını, hatta bazı yerlerde 

13  Carol Berkin, v.d., Making America: A History of the United States, Wadsworth, Boston, 2011, 
s. 54.

14  James Ciment, Colonial America: An Encyclopedia of Social, Political, Cultural, and Economic 
History, Routledge, New York, 2016.
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Hıristiyanlığı reddedenlerin öldürülebildiğini de eklemek gerekmektedir. 
Avrupa’da yaşanan uzun dönemli mezhep çatışmaları süresince dinsel 
özgürlük aramak adına gelen kitleler Yeni Dünya’da bir çeşitliliğin de 
doğmasını sağlamıştır. Katoliklerin yoğun şekilde göç ettiği Maryland gibi 
bölgeler dışında daha çok Protestanlığın farklı kollarına mensup insanlar 
kıtaya gelmiştir. Bu nedenle “Protestan/Püriten ahlak” ile kıtanın inşası ve 
ABD’nin yükselişi arasında ilişki kuran pek çok tespit yapılmaktadır.

İnsan haklarının ve özgürlüklerin Yeni Dünya’daki kurucu belgesi olarak 
kabul edilen Mayflower Sözleşmesi’ne imza atan insanlar kıtaya gelmeden 
bir yıl önce (1619) Hollandalılara ait bir gemi 20 kişiden oluşan siyahileri 
tütün plantasyonlarında çalıştırılmak üzere Virginia’da satmıştır. Böylece 
1870 yılına kadar sayıları toplamda 15 milyonu bulan siyahilerin Yeni 
Dünya ile ilk tanışmaları 1619 yılında başlamıştır. Ancak 1680 yılına kadar 
siyahilerin köle olarak çalıştırılması yaygın olarak benimsenen bir sistem 
olmamıştır. 1640’lara kadar Virginia’da sadece 150 siyahi vardır. 1680’den 
sonra sayı giderek artmaya başlamış ve yalnızca çeyrek asır sonra 10.000’i 
geçmiştir.15 1701’de İngiliz kolonilerindeki toplam nüfus 250.000, 1775’de 
ise 2.5 milyondur. Aynı dönemde köle nüfusu 28.000’den 500.000’e 
kadar çıkmıştır. Kolonilerde köleliği yasal hale getiren ilk düzenleme 
1641’de Massachusetts’te yapılmış, 1664 yılında da Maryland’de köleleri 
belirli bir süreliğine değil ömür boyu köle yapan düzenleme yerel meclis 
tarafından kabul edilmiştir. 18. yüzyılın ortalarında Virginia nüfusunun 
yarısı Güney Carolina’nın ise üçte ikisi siyahi kölelerden oluşmuştur.16 
Kölelik kurumunun yerleşmesinin temel nedenlerinden biri İngiltere’deki 
hayat standartlarının iyileşmesiyle Yeni Dünya’ya giden insan sayısında 
görece azalma olmasıdır. Eş zamanlı olarak kolonilerin büyümesi işgücüne 
duyulan ihtiyacın artmış olması ve bu ihtiyacın daha ucuz yollarla 
karşılanması konusundaki motivasyonlardır.17

İngilizler kolonilerde yaşanan gelişmeleri yakından izliyor ve bu süreci 
şekillendirmek adına zaman zaman doğrudan müdahalelerde bulunmaktan 
çekinmiyorlardı. 1607’deki ilk yerleşimden 1733 yılında Georgie’da kurulan 
13. ve son koloniye kadar İngiltere, Kuzey Amerika’daki kolonilerde üç farklı 
yönetim biçimi uygulamıştır. İlki Jamestown’da ilk yerleşimin başlamasını 
sağlayan Virgina Company, London Company gibi şirketler tarafından 
yürütülen koloniler, ikincisi Georgia gibi doğrudan kraliyete bağlı koloniler 
ve son olarak Maryland, Pennsylvania ve Delaware gibi Kral tarafından 
ferman (charter) alan ama şahsi/tescilli kişilerce yönetilen koloniler. 
Özellikle kolonilerin ekonomik olarak büyümesi şirketler tarafından 

15  S. Mintz, S. McNeil, “Digital History”, http://www.digitalhistory.uh.edu/ (19 Kasım 2016).
16  Simons Chama, Rough Crossings: Britain, the Slaves and the American Revolution, Harper 

Collins e-books, 2007, s. 1-18.
17  Sage, a.g.e., s. 16.
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yürütülen sürecin doğrudan devlet müdahalesiyle sonuçlanmasına yol 
açmıştır. Bu süreçte merkantilist politikanın yarattığı etkiler, İngiltere ve 
koloniler arasındaki ilişkiyi doğrudan şekillendirmiştir. Örneğin 1685’de 
II. James kral olunca kolonilerdeki doğrudan kontrolü artırmıştır. 1688’de 
Görkemli Devrim sonucunda II. James tahttan inmiş olmasına rağmen 
merkantilist politika devam etmiş ve kolonilerde 18. yüzyılda daha önce hiç 
olmadığı kadar resmi İngiliz yetkilisi görev yapmaya başlamıştır. Bağımsız 
olmadan önce 13 koloninin sekizinin (New Hampshire, Massachusetts, 
New York, New Jersey, Virginia, North Carolina, South Carolina ve 
Georgia) valisi zaten doğrudan Kral tarafından atanmaktaydı. Üç tanesi 
kraliyet fermanıyla yönetiliyor yalnızca bugün bile ABD’nin en küçük 
eyaletlerinden olan Rhode Island ve Connecticut’ın valisi halk tarafından 
seçiliyordu. Ancak İngilizlerin kontrolüne rağmen her kolonide yerel 
meclisler (hatta bazı yerlerde bugünkü yasama organı gibi iki meclisli yapı) 
tesis edilmiş ve meclisler genellikle vergi düzenlemeleriyle ilgileniyordu. 
Başka bir ifadeyle koloniciler kendi meclisleri tarafından vergilendirilmeye 
alışıktı. Daha sonra bağımsızlıkla sonuçlanacak olan Devrim kolonilerdeki 
bu öz yönetim kültürüyle de doğrudan ilişkilidir.18

Kuzey Amerika’daki koloniler sadece öz yönetim geleneğine sahip 
olmaları açısından değil pek çok açıdan ortak özellikler paylaşmaktadır. 
Her şeyden önce İngiliz kültürü yönetim açısından ya da mezhepsel 
yoğunluk açısından bazı farklılıklar olsa da kolonilerin en temel 
ortaklıklarından biridir. Hıristiyanlar arasında aynı dönemde Avrupa’daki 
mezhepsel bölünmenin yarattığı gerilim ve çatışmalar kolonilerde nadiren 
çatışmaya dönüşmüştür. Bu anlamda bir dinsel hoşgörü kültürünün 
yerleştiğinden bahsedilebilir. Üçüncü olarak yine Avrupa siyasal ve sosyal 
hayatının en belirleyici unsuru olan aristokratik mirasın kolonilerde 
neredeyse hiç yerleşmediği ve bu durumun daha demokratik bir devlet 
inşasını kolaylaştırdığı ileri sürülebilir. Son olarak kolonilerdeki sosyal 
ve ekonomik mobilizasyon hem kolonilerin büyümesi hem de kıta içinde 
ülkenin yayılmasına da bağlı olarak kolonilere her zaman dinamizm 
kazandırmış ve bu dinamizm bağımsızlık sürecini tetiklemiştir.19 Ancak 
bütün faktörlerin dışında İngiltere’nin kolonilere yönelik politikasındaki 
değişim bağımsızlığın asıl itici gücü olmuştur.

1689-1763 yıllarını kapsayan dönemde İngiltere dört büyük savaşın 
içinde yer almış ve her bir savaş İngiltere’nin kolonileriyle olan 
ilişkilerinde bir değişime yol aşmıştır. Özellikle Fransa’ya karşı yürütülen 
oldukça maliyetli 1756-1763 Yedi Yıl Savaşları sonucunda İngilizler Kuzey 
Amerika’daki bütün kolonileri doğrudan kontrol etmeye ve bütün koloni 
ticaretini domine etmeye başlamıştır. Bu durum kolonilerde yaşanan 

18  Alvin Rabushka, Taxation in Colonial America, Princeton University Press, 2008, s. 2.
19  Fredriksen, a.g.e., s. VII.
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kesimleri rahatsız etmiştir. Örneğin daha Yedi Yıl Savaşları başlamadan 
önce 1754 yılında Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode 
Island, Pennsylvania, Maryland, New York’tan katılan yedi koloninin 
temsilcileri Albany’de (New York) bir konferans düzenlenmiştir. Benjamin 
Franklin tarafından kaleme alınan “Albany Planı” olarak da adlandırılan bu 
toplantıda gelecekte siyasal bir birliğin tesis edilip edilemeyeceğine ilişkin 
bir çerçeve çizilmiştir. Her ne kadar resmi olarak hiçbir zaman hayata 
geçirilemese de bu Plan, bağımsızlık sürecinin alt yapısını oluşturmuştur.20

2. Amerikan Bağımsızlığı ve Yeni Devlet/Ulus

2.1. Amerikan Başkaldırısı

Amerikan bağımsızlığına giden süreç Yedi Yıl Savaşları sonrasında 
başlamıştır. Savaşı sonlandıran 1763 Paris Antlaşması ile ABD’yi kuracak 
olan 13 koloni ve Kanada da dahil Kuzey Amerika büyük oranda İngiliz 
hakimiyetine girmiştir. İngiltere’nin Fransa’ya karşı zaferi aynı zamanda 
Amerikan Devrimi’ne giden süreci de başlatmıştır.21 İngiltere hem savaş 
sırasında çöken mali yapısı hem de yeni kazanımlarını korumak ve 
geliştirmek için yeterince organize ve modernize olmayan koloniler için 
yeni bir rejim ve düzen için çalışmalarını arttırmaya başlamıştır. Bu çabada 
III. George’un 1760 yılında İngiltere Kralı olması ve gücünü arttırmak 
için daha hırslı davranması da etkili olmuştur. 1763’de imzalanan Paris 
Antlaşması sonrasında İngiltere ve koloniler arasındaki ilişki köklü şekilde 
değişmeye başlamış 3 Eylül 1783 tarihinde imzalanan Paris Barışı ile 
İngiltere ABD bağımsızlığını tanıyınca yaklaşık 20 yıllık gerilim, boykot, 
çatışma ve savaş süreci de sona ererek ABD resmi olarak bağımsızlığını 
kazanmıştır.

Kolonileriyle ilişkilerine zarar veren ilk somut eylem İngiltere 
tarafından gerçekleşmiştir. Yedi Yıl Savaşları sırasında ve sonrasında 
koloniciler ve Yerliler arasındaki çatışmaların son bulması için İngiltere 
Kralı 7 Ekim 1763 tarihinde Kraliyet Bildirisi yayınlamıştır.22 Bu 
bildiriyle kolonicilerin Appalachian Dağları’nın batısına geçmelerini 
ve yerleşmelerini yasaklamıştır. Bu girişim hem kolonicileri Yerliler 
karşısında zayıf düşüreceği hem de daha Batı’ya giderek yeni zenginlikler 
elde etme konusunda motive olmuş kesimleri oldukça rahatsız etmiştir.

İngiltere aslında 1763’teki Bildiri ile başlayarak Yedi Yıl Savaşları’ndaki 

20  Jeremi Suri, “Revolution”, Alexander DeConde, vd., Encyclopedia of American Foreign Policy, 
Charles Scribner’s Sons, New York, 2002, s. 425.

21  Kozlowski, a.g.e., s. 100.
22  Andrew K. Frank, “Native Americans and the American Revolution”, Andrew K. Frank (der.), 

American Revolution: People and Perspectives, ABC-Clio, California, 2008, s. 65-68.
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mali çöküş için bir dizi yasa çıkarmıştır. Bu çerçevede ilk düzenleme 5 
Nisan 1764 Şeker Yasası’nın (Sugar Act) çıkarılması ve zaten daha önceden 
uygulanan Navigasyon Yasası’nın şartlarının ağırlaştırılması olmuştur. 
Böylece Amerikan kolonicileri şeker, şarap, kahve, tekstil ve diğer ithal 
ürünlere iki kat daha fazla vergi ödemek zorunda kalmıştır. 19 Nisan 1764’te 
ise enflasyon baskısından kurtulmak için Currency Yasası çıkarılmıştır.23 
Bu yasayla kolonilerde para basılması yasaklanmış ve ticarette metal para 
ve takas yöntemi kullanılması şart koşulmuştur. Kolonilerde ekonomiyi ve 
ticareti zorlaştıracak bu düzenlemeyle rahatsızlıklar daha net gösterilmeye 
başlanmıştır. Örneğin 24 Mayıs 1763 Boston şehir toplantısında James 
Otis, daha sonra slogan halini alacak, “temsil olmadan vergi olmaz” 
diyerek bir nevi Amerikan direnişini başlatmıştır. Aynı çabanın ürünü 
olarak 12 Haziran 1764 Şeker Yasası’na karşı ortak çalışacak bir komisyon 
kurulmuştur. Böylece 1763 ile birlikte köklü şekilde değişen İngiliz 
politikaları karşısında koloniler birlikte hareket etmeye başlamıştır. 
Kolonilerde yaşanan gelişmelerin ve bağımsızlıkla sonuçlanacak devrimin 
ana nedeninin Londra’dan dizayn edilen politikalar olduğu, kolonilerin ilk 
etapta bağımsızlık gibi bir taleplerinin olmadığı not edilmelidir.24

Kolonileri birlikte hareket etmeye zorlayan bir diğer önemli gelişme 
22 Mart 1765 tarihinde Pul Yasası’nın (Stamp Act) bizzat Kral tarafından 
yürürlüğe sokulması olmuştur. Çünkü bu yasanın İngiliz parlamentosunda 
yasalaşması 1 Kasım 1765’de mümkün olmuştur. Bu yasayla 150 yıldır 
ilk defa kolonilere İngiltere bir anlamda “el koymuş” ve kolonilerde 
yaşayan insanlara fethedilmiş muamelesi yapılmıştır. Ayrıca avukatlıktan 
gazeteciliğe ve oyun kartlarına kadar kâğıt ile iş yapan her kişi ve kurum 
bu yasadan doğrudan etkilenmiştir. Pul Yasası sonrasında kolonilerde 
yaşayan kesimler daha somut tepkiler göstermeye başlamıştır. 13 Ağustos 
1765’te isyancılar tarafından Andrew Oliver adlı vergi memuru bir ağaca 
(özgürlük ağacı olarak resmedilir) asılmıştır. 1764’de başlayan sınırlı 
boykotlar her bir vergi paketindeki artış sonrasında daha etkili ve kapsamlı 
olmaya başlamıştır.25 Bu boykotların artmasına 1765 yılında çıkarılan ve 
zaman zaman güncellenen ve İngilizlere ordu için asker ve mal toplama 
yetkisi veren Konaklama Yasası da (Quartering Act) katkı sağlamıştır.

7-21 Ekim 1765 tarihleri arasında Pul Yasası için New York’ta 8 
koloniden 28 delegenin katılımıyla tek gündemli bir kongre toplanmış ve 
kongreden Pul Yasası’nı boykot kararı çıkmıştır. 28 Ekim 1765’te Pul Yasası 
iptal edilinceye kadar İngiliz mallarına boykot uygulaması başlatılmış 

23  Fredriksen, a.g.e., s. 289.
24 Francis D. Cogliano, Revolutionary America, 1763-1815: A Political History, Routledge, 

London, 2000, s. 46.
25 Barbara Smith, The Freedoms We Lost: Consent and Resistance in Revolutionary America, 

The New Press, New York, 2013.
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ve bu kararla İngiliz tacirleri de Pul Yasası’nın kaldırılması yönünde 
Parlamento’ya başka yapmaya başlamıştır. Nihayet Amerikan kolonileri, 
Pul Yasası’nın 22 Şubat 1766’da Londralı tacirlerin de lobi desteğiyle Avam 
Kamarası’nda ve Mart 1766’da da Lortlar Kamarası’nda iptal edilmesiyle 
birlikte hareket etmenin ilk meyvesini almıştır. Ancak İngiliz “gururunu” 
kurtarmak için ve kolonilerin boykot zaferlerine tepki vermek için yeni bir 
düzenleme hayata geçirilmiştir. 18 Mart 1766 tarihli Declaratory Act ile 
İngiliz parlamentosunun koloniler üstündeki mutlak yetkisine ve İngiliz 
Parlamentosu’nun gerekli vergileri çıkarma hakkına sahip olduğu güçlü 
şekilde vurgulanmıştır. Nitekim bu düzenlemeden hemen sonra dönemin 
başbakanı adıyla anılan 1767 “Townshend Programı” uygulamaya 
konulmuştur.26 

“Townshend Programı” özellikle çay, cam ve kâğıt gibi ürünlere yeni 
vergiler koymuştur. Bu programla getirilen yeni vergilerle kolonilerde 
yaşayan kesimler açısından “temsil olmadan vergi olmaz” ilkesi bir kez 
daha çiğnenmiştir. Kolonilerde giderek artan tepkiler sonunda 1770 
yılında Townshend sonrası göreve başlayan yeni Başbakan Frederick 
North zamanında Townshend Programı kalksa da çaya uygulanan vergiler 
devam ettirilmiştir. Bu süreçte kolonilerdeki tepki daha somut şekilde 
hissedilmeye başlanmış ve nitekim 5 Mart 1770’de İngiliz askerleriyle 
koloniciler arasında “Boston katliamı” da denen ve bağımsızlık sürecinde 
bir sembole dönüşen gerilimde 8 (bazı kaynaklarda 5) kişi ölmüştür.27 
1772 yılında ise Rhode Island sakinlerine İngiliz kanunlarına uymadıkları 
gerekçesiyle çeşitli şiddet uygulamaları yapılmıştır.28 İngilizlerin bu 
tutumu daha sonraki olaylar için tetikleyici etki doğurmuştur. 

İngiliz politikaları, ekonomik çıkarlar ve politik idealler bakımından en 
az üç farklı gruba ayrılabilecek 13 koloninin ticari faaliyet, tarım ve dini-
özgürlük önceliklerine rağmen birlikte hareket etmesine neden olmuştur. 
1764-1775 arasında İngiltere’nin kontrolü arttırmak için yürürlüğe koyduğu 
yasalar ve uygulamalar, kolonilerin başkaldırısını daha da büyütmesine 
hizmet etmiştir. Özellikle de 1773’te İngiliz Doğu Hindistan Şirketi’ni 
krizden kurtarmak için çıkarılan ve bir anlamda kolonilerde Şirket lehine 
bir tekel yaratan Çay Yasası (Tea Act) İngiliz parlamentosundan geçince 
16 Aralık 1773 Boston Çay Partisi olarak simgeleşen 342 koli çayın imha 
edildiği sert protestolar patlak vermiştir.29 İngiltere ise Boston Çay 

26 Robert D. Geise, American History To 1877, Barren’s Educational Series, Inc., New York, 1992, 
s. 23-25.

27 Tim McNeese, Discovering U.S. History: Revolutionary America, 1764-1789, Chelsea House, 
New York, 2010, s. 10-11.

28 Gerald M. Carbone, Nathanael Greene: A Biography of the American Revolution, Palgrave 
Macmillan, New York, 2008, s. 1. 

29 Arthur Meier Schlesinger, “The American Revolution Reconsidered”, Political Science 
Quarterly, Cilt 34, No. 1, 1919, s. 65-74
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Partisi’ne bir tepki olarak Dayanılmaz/Zorlayıcı Yasaları (Intolerable Acts) 
çıkarmıştır. Bu düzenlemeyle Boston Limanı kapatılmış ve Doğu Hindistan 
Şirketi’nin zararı tazmin edilinceye kadar Liman ticaretten men edilmiştir. 
İngilizlerin bütün Boston şehrini cezalandırma girişimi kolonileri Boston’u 
desteklemek için daha da birleştirmiştir.30 

2.2. Bağımsızlık İlanı ve Bağımsızlık Savaşı

İngiltere ve K. Amerika’daki 13 koloni arasında 1763 yılında köklü şekilde 
değişmeye başlayan ilişkiler 1774’te yeni bir boyut kazanmış ve bu 
süreçten sonra kolonilerde yavaş yavaş bağımsızlık da gündeme gelmeye 
başlamıştır. İlk etapta bir başkaldırı ve direniş olarak adlandırılabilecek 
olan bu süreç ikinci aşamada, 1775 yılında silahlı çatışmaların savaşa 
dönüşmesiyle önce bağımsızlık ilan ilanına nihai olarak da bağımsızlık 
savaşına dönüşmüştür.31 Kolonilere yönelik giderek artan İngiliz baskısı 
karşısında Eylül 1774’te İlk Kıta Kongresi Georgia haricindeki 12 koloniden 
temsilcilerin katılımıyla toplanmıştır. Bu kongrede Zorlayıcı Yasalara karşı 
nasıl bir yol izleneceği tartışılmıştır. Bu bakımdan İlk Kongre’de delegelerin 
amacı bir bağımsızlık elde etmekten çok reform yapılmasını sağlamaya 
çalışmaktır. Kongre’de Zorlayıcı Yasaların lağvedilmesi konusunda 
kolonilerin taleplerini içeren bir dilekçe kaleme alınmış ve bir delegasyonla 
birlikte Kral’a gönderilmiştir. Ayrıca Mayıs 1775’te tekrar toplanmaya karar 
verilmiştir. Kral Kıta Kongresi’nin dilekçesini reddedip Massachusetts’i 
asi ilan etmiş, koloniler ve İngiltere arasındaki ticareti yasaklamış ve 
koloniler üzerine ek asker sevk etmeye başlamıştır. 19 Nisan 1775’te 
Concord ve Lexington’daki ilk çatışmadan üç hafta sonra Mayıs 1775’te 
yapılan ikinci Kongre’deyse artık direniş organize edilmeye ve bağımsızlık 
fikri daha güçlü şekilde dile getirilmeye başlanmıştır. Bu Kongre’de o 
dönem albay olan George Washington “Birleşik Kolonilerin” komutanı 
olmuş ve bir donanma kurulması konusunda karar alınmıştır. Her iki 
Kongre’nin genel atmosferine bakıldığında henüz bir “Amerikan” kimliği 
ya da vurgusunun öne çıkarılmadığını ve hatta bu ibarenin o dönemde 
İngiltere’de daha sık kullanıldığı ileri sürülebilir.32 Curtis P. Nettels’a göre, 
2 Temmuz 1776 tarihine kadar resmi dokümanlarda “Birleşik Koloniler” 
gibi ifadelerin kullanıldığı ve “Birleşik Devletler” ibaresine rastlanmadığı 
vurgulamaktadır. Bununla birlikte Nettels, 24 Haziran 1776 tarihinden 
sonra “kurucu babaların” kendi aralarındaki bazı mektuplaşmalarında 

30  Fredriksen, a.g.e., s. 328-332.
31 Paul A. Gilje, Encyclopedia of American History: Revolution and New Nation 1761-1812, Facts 

On File Infobase Publishing, New York, 2003, s. 18.
32 Bradford Perkins, The Cambridge History of American Foreign Relations: Volume 1, The 

Creation of Republican Empire 1776-1865, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, s. 
18.
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“Amerika Birleşik Devletleri” ifadesinin kullanıldığını da not etmektedir.33

Kıta Kongrelerinden sonra adım adım bağımsızlığa giden süreçteki 
en önemli meselelerden birisi de koloniler arasındaki yeni yapının 
finansmanına yöneliktir. Henüz bağımsızlık ilan edilmeden kolonilerde 
metal para basma (22 Temmuz 1775) ve tahvil satımına başlanmıştır. 
Finansal bağımsızlık bu şekilde başlasa da gerçek anlamda finansal sistemi 
oluşturan maliye ve hazine raporlamalarının bile düzenli olarak yapılması 
1790 sonrasına rastlamaktadır.34 Bu bakımdan finansal bağımsızlık ilk atılan 
adım olsa da daha uzun bir dönemde sağlanmıştır. Bu gelişmelere karşı 
İngiltere kolonilerin isyancı olduğunu belirtmiş ve 26 Ekim 1775 tarihinde 
Kral resmi olarak kolonilerin asıl amacının bağımsızlık elde etmek olduğunu 
açıklamıştır. Kıta kongrelerinin bağımsızlık ilanıyla sonuçlanacağına inan 
İngilizler, muhtemel bir çatışmayı önlemek adına birtakım girişimlerde 
bulunmuş ve hatta Avrupa’daki müttefikleriyle kolonilerin paylaşımı 
konusunda bir dizi görüşmeler bile gerçekleştirmiştir.35  Kolonilerin 
bağımsızlığını önlemek için askeri anlamda güç kullanma seçeneğinin 
kullanılması, kolonilerdeki bağımsızlık sürecini daha çok tetiklemiştir.36 
Nitekim 1775’te ilk çatışmanın yaşandığı Lexington olayından sonra 
(giderek zayıflayan İngiltere karşı bağlılık duygusuyla birlikte) yavaş 
yavaş şekillenmeye başlayan bağımsızlık düşüncesi Thomas Jefferson’ın 
kaleminden çıkan 4 Temmuz 1776 tarihli Bağımsızlık Bildirisi ile bir 
devletin doğuşunun simgesi olmuştur.37

Benjamin W. Labaree, Amerikan bağımsızlığını tetikleyen ana 
unsurun İngiltere ve İngilizlerin tutumu olduğunu ileri sürer. Ona göre 
zaten bağımsızlık ilanı da bu tutuma yönelik geliştirilmiş bir tepkidir. 
Bu iddiasını desteklemek için de 1774-1776 arasında özel mektuplardan 
gazeteler ve resmi ve gayri resmi risaleler (pamphlet) üzerinden bir analiz 
yapmıştır. Yaptığı analize göre ilk başlarda aslında İngiltere’deki resmi 
ve gayri resmi risalelerde koloniler lehine bir sempati görünse de zaman 
ilerledikçe endişeler ve kaygılar artmış ve böylece İngiltere’nin tutumu 
Amerikan bağımsızlığı için önemli bir değişken olarak ortaya çıkmıştır.38  

33 Curtis P. Nettels, “A Link in the Chain of Events Leading to American Independence”, The 
William and Mary Quarterly, Third Series, Cilt 3, No. 1, 1946, s. 36-47.

34  Worthy P. Sterns, “The Beginnings of American Financial Independence”, Journal of Political 
Economy, Cilt 6, No. 2, 1898, s. 187.

35 Söz konusu görüşmeler ve bunların yansımaları için bakınız: James H. Hutson, “The Partition 
Treaty and the Declaration of American Independence”, The Journal of American History, Cilt 
58, No. 4, 1972, s. 877-896.

36 Ben Baack, “Forging a Nation State: The Continental Congress and the Financing of the War of 
American Independence”, The Economic History Review, Cilt 54, No. 4, 2001, s. 639-643.

37 Wade Millis, “Sesquicentennial of American Independence”, American Bar Association 
Journal, Cilt 12, No. 6, 1926, s. 416-417.

38  Benjamin W. Labaree, “The Idea of American Independence: The British View, 1774-1776”, 
Proceedings of the Massachusetts Historical Society, Third Series, Cilt 82, 1970, s. 3-20.
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Temmuz 1776’daki bağımsızlık ilanından hemen sonra İngiltere büyük 
bir donanmayı kolonilere göndermiştir. Ağustos ayında Amerikan kıyılarına 
ulaşan İngiliz donamasını Washington komutasındaki çoğunluğu eğitimsiz, 
donanımsız ve gönüllülerden oluşan ordu karşılamıştır. 26 Ağustos 1776’da 
askeri çıkarmaya başlayan İngiltere 27 Ağustos’ta kolonicileri New York 
kıyılarında büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Washington ordusunu donatıp 
eğitecek zamanı kazanmak ve Avrupalılardan yardım gelmesini sağlamak 
için doğal koşulların ve coğrafyanın avantajını kullanarak İngiliz ordusunu 
durdurmak amacıyla hareket etmiştir. 39 

Kolonilerde yaşayan yaklaşık 2,5 milyona yakın nüfusun %40’ı 
Bağımsızlık Savaşı boyunca aktif olarak savaşta rol almıştır.40 Savaş 
başladığı sırada bütün kolonicilerin bağımsızlık konusunda aynı fikirde 
olmadığı özellikle belirli bir kesimin hala Krala sadık olduğu bilinmektedir. 
Hatta Margaret Sankey’e göre Fransız İhtilali esnasında Krala sadakat 
gösteren aristokratların oranı toplam aristokratlar arasında %0,5 iken 
Amerikan Devrimi esnasında bu oran %2,4 gibi oldukça yüksek bir 
düzeydedir.41 Diğer taraftan köleler ve Yerliler de İngiltere tarafından 
bu süreçte kolonicilere karşı kullanılmıştır. Zamanla Washington da 
özgürlük vaadiyle köleleri yanına çekmiştir. Yerliler ise büyük oranda 
İngilizleri desteklese de Ohio bölgesindekiler gibi bazı Yerliler tarafsız 
kalmış ve hatta bir kısmı kolonicilere destek vermiştir.42 Bağımsızlık Savaşı 
boyunca kolonilerin İngiltere’den uzak olması, iklim ve doğa koşulları 
kolonicilerin en büyük avantajıyken, İngiltere’den ayrılmak isteyen ve 
bunun için savaşacak insan sayısının az olması en büyük dezavantajını 
oluşturmuştur.43 Nitekim Savaşın ilk dönemi (1775-1777) Washington ve 
ordusu için oldukça kötü geçmiştir.

1777’de İngilizler New York ve Philadelphia’yı işgal etmişlerdir. Ekim 
1777’de Saratoga’da koloniciler en önemli başarılarından birini kazanarak 
yavaş yavaş rüzgârı terse döndürmeye başlamışlardır. Bu başarıyla 
koloniciler, Fransa’dan daha dikkat çekici düzeyde yardımlar almaya 
başlamıştır. 1778’de ABD ile Fransa ittifak kurmuş ve bir yıl sonra da 

39 David McCullough, “What the Fog Wrought: The Revolution’s Dunkirk, August 29, 1776”, 
Robert Cowley (der.) What ifs? of American History: Eminent Historians Imagine What 
Might Have Been, The Berkley Publishing Group, New York, 2001, s. 44-54.

40  Thomas L. Purvis, Colonial America To 1763, Facts On File Infobase Publishing, New York, 
1999, s. 129. 

41  Margaret Sankey, “The Loyalist Experience in the American Revolution”, Andrew K. Frank 
(der.), American Revolution: People and Perspectives, ABC-Clio, California, 2008, s. 223.

42  Andrew K. Frank, “Native Americans and the American Revolution”, Andrew K. Frank (der.), 
American Revolution: People and Perspectives, ABC-Clio, California, 2008, s. 77.

43  Edward Channing, A History of the United States, University Press of America, Lanham, 1993, 
s. 164.
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İspanya ve Hollanda İngilizlere karşı savaşa girip ABD’yi desteklemiştir.44  
Tüm bu süreçle birlikte 1778’den itibaren İngiltere’nin kayıpları artmaya 
başlamıştır. 1778’de İngilizler New York ve Philadelphia’dan çekilmek 
zorunda kalmış, 1779’da Ohio İngilizlerden alınmış ve 1780’de İngilizler 
Virginia ve Carolina’ya kadar çekilmek zorunda kalmıştır. 1781’de hem 
Fransa donanmasının desteğiyle hem de karada kolonicilere destek olan 
Fransız güçlerinin yardımıyla İngilizler kuşatılmıştır.45 İngiliz ordusu 
ironik bir şekilde ilk İngiliz yerleşiminin kurulduğu Virginia bölgesinden 
en son 1783’de ayrılmıştır.46

Amerikan Bağımsızlık Savaşı hiç kuşkusuz bir iç savaştır. Bu iç savaş 
sırasında anavatana bir başkaldırı söz konusu olmuştur. Bağımsızlık 
Savaşı başlarken üçte bir gibi bir halk desteğine sahip olan hareket, zaman 
ilerledikçe ve isyancılar başarı kazandıkça giderek güç kazanmıştır. Zira 13 
koloninin bağımsızlığa ve dolayısıyla savaşa olan desteği arttıkça dışarıdan 
yapılacak yardıma olan ihtiyaç da azalmıştır.47 Amerikan Bağımsızlık Savaşı 
hem bir klasik koloni başkaldırı eylemi hem de 18. yüzyıl Avrupa’daki 
güç politikaları açısından doğurduğu etkiyle büyük bir güç mücadelesi 
örneği olma özelliğini de taşımaktadır. Çünkü İngiltere Atlantik’in öbür 
yakasında eski kolonisi ve ona destek olan Fransa, İspanya ve Hollanda 
ittifakıyla da savaşmak zorunda kalmış ve sonuçta da lojistik ve finansal 
anlamda başarısız olmuştur.48 İngiltere için Bağımsızlık Savaşı’ndan 
kolonilere yardım eden, kendileri de birer kolonyal güç olan Avrupalı diğer 
güçler aslında büyük bir hatanın içindedirler. Çünkü İngilizler kendileri 
açısından bu mücadeleyi bütün sömürgeci Avrupa adına yürütmekte ve bu 
mücadeleye destek verilmezse benzer ayaklanmaların diğer kolonilerde 
de patlak vereceğine dair bir söylem geliştirmiştir.49 Nitekim Amerikan 
bağımsızlığından sonra İngilizler uzun bir savaş verip kolonilerini 
kaybedince diğer kolonilerinde de benzer sorunlar yaşanmaması için 
yeni bir kolonyal sisteme geçiş yapmış ve daha sıkı kontrol edilen bir yapı 
kurmuştur.50 

3 Eylül 1783’te Paris’te ABD temsilcileri John Adams, Benjamin 
Franklin ve John Jay ile İngiliz Kralı ve Parlamentosu adına David Hartley 

44  James L. Nelson, George Washington’s Great Gamble and the Sea Battle that Won the 
American Revolution, McGraw-Hill Companies, New York 2010, s. 171-183.

45  Nelson, a.g.e., s. 4.
46  McCullough, a.g.e., s. 44-54.
47  Richard B. Morris, “Ending the American Revolution: Lessons for Our Time”, Journal of Peace 

Research, Cilt 6, No. 4, 1969, s. 349-356.
48 Jonathan R. Dull, “Mahan, Sea Power, and the War for American Independence”, The 

International History Review, Cilt 10, No. 1, 1988, s.61.
49 Eliga H. Gould, “American Independence and Britain’s Counter-Revolution”, Past & Present, 

No. 154, 1997, s. 119-120.
50 Gould, a.g.e., s. 108.
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arasında imzalanan barış anlaşmasıyla İngiltere ve ABD arasındaki yedi 
yıldır süren savaş sona ermiştir.51 1783 Paris Barışı, 1776 ile başlayan bir 
savaşı bitirmekle kalmamış aynı zamanda dünyanın başarıyla sonuçlanan 
ilk ulusal kurtuluş mücadelesinin de sembolü olmuştur. Üstelik bu zafer 
çok uzunca bir süredir dünyanın hiçbir bölgesinde savaş kaybetmemiş 
çok büyük bir güce karşı kazanılmıştır. Bağımsızlık mücadelesiyle yeni bir 
devlete sahip olmak arzusuna kavuşan ABD, bağımsızlığın hemen ardından 
iç ve dış politikada çok önemli sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmıştır. 
Bir defa yeni kurulan devlette insanlar hala kendilerini parçası oldukları 
koloni kimliği üzerinden tanımlamaya devam etmiştir. 1787’de yazılan, 
1789’da kabul edilen anayasaya kadar ulusal kimliğe ilişkin sorunlar 
varlığını sürdürmüştür.52 Yine 1783 Paris Barışı’ndan hemen sonra ABD, 
daha çok içe dönük bir politika izlemeye çalışmıştır. Bağımsızlığı takip 
eden yaklaşık on yıllık süreçte, Fransa ABD’yi bir uydusu haline getirmeye, 
İspanya Mississippi nehrinin doğusunda tutmaya ve İngiltere ise eski 
kolonisini cezalandırmaya çalışmıştır.53 

3. Amerikan Devrimi’ni Hazırlayan Koşullar

Amerikan bağımsızlığı ve Amerikan Devrimi genellikle aynı şeyi 
tanımlamak için birbiri yerine kullanılabilen kavramlardır.  Oysa kurucu 
babalar başta olmak üzere 1780’lere kadar “devrim” kavramı çok tercih 
edilmemiştir. Çünkü devrim kavramına o dönemlerde negatif anlamlar 
yüklenmiştir. 1780’lerle birlikte Amerikan Devrimi kavramı Pul Yasası ve 
sonrası başlayan ve bağımsızlık sonrası da devam eden süreci anlatmak 
için daha sık şekilde kullanılmaya başlamıştır. Amerikan Devrimi’nin nasıl 
tanımlanması gerektiği konusunda üç farklı yorum öne çıkarılmaktadır. İlk 
olarak bu Devrim İngiltere’ye karşı yürütülen mücadelenin bağımsızlıkla 
sonuçlanmasını tanımlamak için kullanılmaktadır. İkinci olarak ilk 
yorum biraz daha genişletilerek, cumhuriyetçi bir hükümetin inşasını da 
içermektedir. Üçüncü olarak bütün K. Amerika’yı değiştirecek bir dizi siyasal, 
ekonomik ve kültürel dönüşümü tanımlamak için de kullanılmaktadır.54 Bu 
üç boyutlu Devrim yorumuyla Amerikan Devrimi kavramı, yeni bir ulusun 
doğuşu, doğal haklara/insan haklarına, cumhuriyet/demokrasiye vurgu 
için de kullanılan geniş anlamlı bir kavrama dönüşmüştür.55 Amerikan 

51  Edward J. Renehan, The Treaty of Paris: The Precursor to a New Nation, Chelsea House, New 
York, 2007, s. 1-5.

52  O’Callaghan, a.g.e., s. 32-33.
53 Charles R. Ritcheson, “The London Press and the First Decade of American Independence, 

1783-1793”, Journal of British Studies, Cilt 2, No. 2, 1963, s. 88.
54 Gilje, a.g.e., s. 18.
55 Ilan Rachum, “From “American Independence” to the “American Revolution”, Journal of 

American Studies, Cilt 27, No. 1, 1993, s. 73-81.
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Devrimi kavramı zamanla geniş bir zaman dilimini ve bir ulusun doğup 
rüştünü ispatlama sürecini anlatır hale gelmiştir. Bağımsızlık Savaşı da 
Devrim’in altında bir alt konu haline gelmiştir. Bu sürecin tarihsel aralığı 
konusunda kesin yargılar olmasa da 1760’lar ile 1812 genişleme dönemi 
arasında kalan süreç genel kabul görmektedir.56 Tarihsel aralığı üzerindeki 
tartışmaları (bu çalışmada kabaca 1763-1783 arası kabul edilmiştir) bir 
kenara bırakırsak Amerikan Devrimi üzerine çalışmalar daha Devrim 
sırasında başlamış ve her dönemde giderek artmıştır. Bugün bile hala 
herhangi bir Amerikan girişimi sırasında veya büyük olayda Amerikan 
Devrimi’ne atıf yapılması bir alışkanlık halini almıştır.57

Amerikan Devrimi’nin tam olarak neyi sembolize ettiğine ilişkin farklı 
yorumlar Devrim’in gerçek anlamının anlaşılması açısından önem arz 
etmektedir. Başka bir ifadeyle bu Devrim geçmişten radikal bir kopuşu mu 
temsil etmektedir yoksa geleneksel İngiliz özgürlük mirasının bir ürünü/
çıktısı mıdır? Amerikan Devrimi’nin Avrupa’daki muadillerinden farklı 
olarak feodal yapı ve kurumlara bir tepki olarak doğmamıştır. Asıl amaç 
bağımsızlığı elde etmek olduğu için Avrupa’daki devrimlerden ayrılmakta 
ve bu niteliğiyle de daha çok İkinci Dünya Savaşı sonrasında Asya ve 
Afrika’daki anti-kolonyal mücadelelere benzemektedir.58 

Amerikan Devrimi düşüncesi ve bağımsızlığı daha sonra Amerikan 
ulusunun temellerini inşa eden 1607’deki ilk İngiliz yerleşimiyle 
başlayan süreçte aşama aşama şekillenmiştir. Jamestown’daki (Virginia) 
ilk yerleşimde 1619 yılında bir kent meclisinin (House of Burgesses) 
kurulmuş olması, 1620 yılında imzalanan Mayflower Sözleşmesi, 
Massachusetts’de Püriten kiliseye bağlı erkeklerin vali seçmek için oy 
kullanması, bağımsızlık ilanından hemen önce yayınlanan Virginia Haklar 
Bildirgesi ve savaş esnasında hazırlanan 1780 Massachusetts Anayasası 
gibi kolonilerdeki birikimler Devrimi hazırlamıştır. Aynı şekilde 1215 
Magna Carta’dan beri gelen İngiliz temsili kurumlarının gücü, parlamento 
kültürü, yargı sistemi gibi İngiltere’nin siyasal geçmişindeki birikimler de 
Devrimcileri etkilemiştir.59 Bütün bu birikimler demokratik tecrübenin 
kolonilerde yerleşmesine de vesile olmuştur. Nitekim hali hazırdaki 
demokratik bilinç ve neredeyse ilk yerleşimcilere kadar uzanan öz yönetim 
tecrübesinden beslenen Amerikan başkaldırısı öz olarak monarşiye karşı 
bir tepki olarak da gelişmiştir. 13 koloninin birinde başlayan bir hareket 

56 Gilje, a.g.e., s. 18-21.
57 Bu konuda bir örnek için bakınız: William D. Ruckelshaus, “The Beginning of the New American 

Revolution”, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Cilt 396, 1971, s. 
13-24.

58 Kozlowski, a.g.e., s. 100.
59 John R. Vile, The Constitutional Convention of 1787: A Comprehensive Encyclopedia of 

America’s Founding Vol. 1, ABC-Clio, California, 2005, s. 39.
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büyüyerek diğerlerinde de zemin kazanmıştır. Her bir kolonide farklı yerel 
motivasyonlar bu süreçte etkili olsa da temel motivasyon kolonicilerin 
ayrıcalıklı sosyal, ekonomik ve politik konumlarını koruma gayretidir. 
Bağımsızlık sürecinde dile getirilen somut temel hedeflerse yargıdaki 
yolsuzluğunun sona ermesi, Kraliyet yönetiminin haksız uygulamalarının 
son bulması, eşit temsil, dini özgürlük ve diğer politik sorunlardan 
kurtulmaktır.60 

Amerikan Devrimi, daha sonra çok yaygın şekilde kullanılan bir söyleme 
dönüşen “Amerikan istisnacılığı”nın ortaya çıkmaya başladığı süreci 
de içermektedir. Buradaki istisnacılık ABD’nin kurucu anlatılarından 
birisidir ki bu anlatı ABD’nin tarihin özel bir döneminde ortaya çıkmış 
olmasını, dünyanın başka yerinde benzerinin olmadığını ve Tanrı vergisi 
bir kaderle yüklü olduğu noktasında ABD’nin diğer ülkelerden ayrıldığı 
inancına dayanmaktadır. Aynı şekilde ana akım Amerikan politik, sosyal 
ve ekonomik görüşünün dünyanın geri kalanına rehberlik yapma kaderine 
sahip olduğu vurgulanır.61 Bir bakıma Amerikan istisnacılığı Avrupai 
oryantalizmin Amerikan versiyonu olarak da değerlendirilebilir.62

Amerikan Devrimi’nin patlak vermesinde ve kolonilerin bağımsızlık 
için ayaklanmasında kolonicilerle Yerliler arasındaki ilişkiler de önemli 
bir faktördür. Çünkü 1763 sonrası İngiltere ilk İngiliz yerleşimcilerden beri 
çeşitli anlaşmalar ve pratiklerle gelişen Yerliler ve koloniciler arasındaki 
ilişkileri de değiştirmeye başlamıştır. Yerlilere toprak üzerinde daha 
büyük egemenlik ve haklar veren girişimler kolonilerde büyük tepkiyle 
karşılanmıştır. İngiltere’nin “eski rejimi” (ancien régime) yıkmaya 
yönelik bu yeni uygulaması genişleme hedefindeki elit kesimleri harekete 
geçirmiştir.63

Amerikan bağımsızlığının ve devriminin insani sermayesinin en önemli 
kaynağı kuşkusuz göçlerdir. Bu göçler Yeni Dünya olarak adlandırılan 
Amerikan kıtasını inşa etmiştir. Devrim sonrasında da genişleme için bu göç 
hem kaynak hem de baskı oluşturmuştur.64 Devrim sırasında kölelerin icra 
ettiği rol de önemlidir. İngilizler aslında tarihsel olarak köle ticaretinden en 
büyük payı alan bir imparatorluk olarak, Bağımsızlık Savaşı boyunca Kral 

60 Jack P. Greene, “The American Revolution”, The American Historical Review, Cilt 105, No. 1, 
2000, s.100.

61 Söz konusu rehberlik iddiası Obama Doktrinin de bile kendini göstermektedir. Bakınız: 
Clarence Lusane, ““We Must Lead the World:” The Obama Doctrine and the Re-branding of 
U.S. Hegemony”, The Black Scholar, Cilt 38, No. 1, 2008, s. 34-43.

62 Meghana V. Nayak, Christopher Malone, “American Orientalism and American Exceptionalism: 
A Critical Rethinking of US Hegemony”, International Studies Review, Cilt 11, 2009, s. 254.

63 Sylvia R. Frey, “Rethinking the American Revolution”, The William and Mary Quarterly, Cilt 
53, No. 2, 1996, s. 367-372.

64 Grace Vollintine, “American History-Westward Expansion and Immigration”, Francis W. 
Parker School Studies in Education, Cilt 7, 1923, s. 124-125.
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III. George Amerikan kolonilerindeki kölelere özgürlük vaat etmiştir.65 Bu 
söylemin köleler üzerinde bir etki yaratmasını önlemek konusunda kurucu 
babalar karşı söylemler geliştirmişlerdir. Örneğin 1780’lerde Jefferson köle 
sahiplerinin despot olduğunu bile dile getirmiştir.66 Ancak kölelik kurumu 
ve köle ticareti konusunda kurucu babaların yeterince samimi olduklarını 
söylemek mümkün değildir.

Amerikan Devrimi’nin fikri sermayesi konusunda Herbert L. Osgood, 
Bağımsızlık Savaşı’ndan en az on yıl öncesinden başlayan ve hem İngiltere 
tarafında hem de kolonilerde artarak devam eden bir “fikri bir savaştan” 
bahseder.67 Bu savaş tarih, politika ve edebiyat alanında yazarların 
fikirleriyle şekillenmiştir. Bu bakımdan söz konusu yazında karşılıklı 
hicivler, suçlamalar yer alır ki bu şekilde “bir tirana ve zorbaya” karşı 
başkaldırı fikri parça parça insanların zihnine işlenmiştir. İngiltere’nin 
1763 sonrası koloni politikasını değiştirmesiyle özellikle de ekonomik 
olarak zenginleşmiş ve özerk hareket etmeye alışmış olan koloniler, 
İngilizlerin bu yaklaşımına karşı bir politika geliştirmeye başladılar. Bu 
politika, “eğer devlet veya merkez sizin kişisel haklarınız ve özgürlüğünüzü 
garanti altına alamazsa veya buna saldırırsa isyan etmek haktır” anlayışıyla 
liberal temellere dayanmaktadır.68

Amerikan Devrimi’nin fikirsel altyapısı konusunda tam bir uzlaşı yoktur. 
Bu uzlaşı eksikliğinde konuya ilişkin yapılan çalışmaların yapıldığı dönemin 
özellikleri de etkindir. Scott D. Gerber, kolonicilerin motivasyonlarının 
liberal düşünce, teolojik yaklaşım, cumhuriyetçi anlayış gibi fikirlerden 
müteşekkil olduğunu vurgulamaktadır.69 Örneğin çoğu kesim tarafından 
Devrim’in fikir babası olarak kabul edilen Jefferson, İngiliz düşünür 
John Locke’un liberal düşüncesinden yoğun şekilde etkilenmiştir.70 
Amerikan Devrimi özelinde liberal düşünce “temsil olmadan vergi de 
olmaz” ilkesiyle açıklanan süreci içerir ve içinde zenginliğini paylaşmak 
istemeyen bir başkaldırıyı da barındırır. Cumhuriyetçi anlayış ise bireysel 
çıkarlar için değil toplumun bütününün hayrı için kişisel çıkarlarını feda 

65 Simons Chama, Rough Crossings: Britain, the Slaves and the American Revolution, Harper 
Collins e-books, 2007, s. 1-18.

66 Adam Rothman, Slave Country: American Expansion and the Origins of the Deep South, 
Harvard University Press, Massachusetts, 2007, s. 2.

67 Herbert L. Osgood, “The American Revolution”, Political Science Quarterly, Cilt 13, No. 1, 
1898, s. 41-59.

68 Joyce Appleby, “Liberalism and the American Revolution”, The New England Quarterly, Cilt 
49, No. 1, 1976, s. 6.

69 Scott D. Gerber, “Whatever Happened to the Declaration of Independence? A Commentary on 
the Republican Revisionism in the Political Thought of the American Revolution”, Polity, Cilt 
26, No. 2, 1993, s. 208-209.

70 Scott D. Gerber, “Whatever Happened to the Declaration of Independence? A Commentary on 
the Republican Revisionism in the Political Thought of the American Revolution”, Polity, Cilt 
26, No. 2, 1993, s. 223-224.
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eden bir direniş olduğunu kabul eder. Diğer taraftan teolojik çıkarımlar 
yapanlar devrimi yapanların Tanrı’nın isteği için çalışan insanlar olduğu 
savı ile hareket eder. Bütün boyutlarıyla değerlendirildiğinde Amerikan 
Devrimi birçok unsuru potasında eriterek başarılı olmuş bir harekettir. Bu 
bakımdan her kesimden ve düşünceden insanın istediğini gerçekleştirdiği 
bir sonuç ortaya çıkardığı için haklı olarak birçok fikirsel çıkarıma sebep 
olmaktadır.

Devrimin fikri kaynakları konusundaki zengin literatürün71 belki de en 
çok referans verilen metni John Locke’un kaleme aldığı çalışmalardır. Eric 
Slauter, 1773 yılında Locke’un eserinin kolonilerde en çok basılan ve okunan 
çalışma olduğunu not etmekte ve devrim sırasındaki ana akım görüşleri 
liberal ve cumhuriyetçi olarak sınıflandırmaktadır.72 Amerikan başkaldırısı 
ve nihayetinde bağımsızlığı politik düşünce olarak bu bakımdan liberal ve 
cumhuriyetçi düşüncelerin bir birleşimi olarak görülebilir. Bu iki anlayışın 
aslında modern Amerikan siyasi yapısını da inşa ettiği söylenebilir.

Devrimi ve yeni ülkeyi inşa eden kurucu babaların kuşkusuz en çok 
etkilendiği isimlerden biri de Thomas Paine’dir. Paine Ocak 1776’da 
kaleme aldığı Sağduyu (Common Sense) adlı eseriyle bağımsızlık 
mücadelesini yürüten kurucu babalar üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. 
Hatta George Washington’un başkan yardımcılığını yapan ve onun 
ardından Başkan olan John Adams’ın ifadesiyle “Sağduyu’nun yazarının 
kalemi olmaksızın, Washington’un kılıcı boşuna kaldırılmış olurdu”.73 
Paine eserinde kolonilerin bir şer gibi gördüğü monarşiyle (İngiltere) 
bağlarını koparmasının ve bağımsızlıklarını ilan etmelerinin zorunlu 
olduğunu vurgulamaktadır. Paine, bütün bir Amerika kıtasının küçük 
bir ada tarafından yönetilemeyeceğini, Kral ve onun yönetiminin giderek 
yozlaştığını ve onun kolonilere yönelik politikalarının “sağduyuya” aykırı 
olduğunu belirtmiştir.74 Paine, aslında sadece Sağduyu eserinde değil 
daha önceden kaleme aldığı çalışmalarında da koloniler üzerindeki İngiliz 
hakimiyetini sorgulamıştır.75 Bağımsızlık Savaşı başladığı andan itibaren 
de Kriz (The Crisis) adlı eseriyle bu mücadeleye olan desteğini açıkça 
ortaya koymuştur.76

71  Amerikan Devrimi üzerine yazılan önemli eserlerin (1976 tarihli) bir listesi için bakınız: 
__“Background Books: The American Revolution”, The Wilson Quarterly, Cilt 1, No. 1, 1976, s. 
126-129.

72 Slauter’ın ayrıntılı analizi için bakınız: Eric Slauter, “Reading and Radicalization: Print, Politics, 
and the American Revolution”, Early American Studies, Cilt 8, No. 1, 2010, s. 5-40.

73 Jill Lepore, “The Sharpened Quill: Was Thomas Paine too much of a Freethinker for the 
Country He Helped Free?”, The New Yorker, 16 Ekim 2006, http://www.newyorker.com/
magazine/2006/10/16/the-sharpened-quill (Erişim: 20 Kasım 2016)

74 Thomas Paine, Common Sense, Dover Publications, New York, 2012.
75 Eric Foner, Tom Paine and Revolutionary America, Oxford University Press, New York, 2005, 

s. 72.
76 Joan Shelley Rubin, Scott E. Casper, The Oxford Encyclopedia of American Cultural and 
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Locke ve Paine dışında David Hume ve Adam Smith gibi isimlerin 
çalışmaları da kurucu babaların Devrime ilişkin düşüncelerini 
şekillendirmiştir.77 İngiliz ve İskoç düşünürlerin Devrim sürecinde 
daha belirgin şekilde etkili olduğu kabul edilse de Voltaire, Rousseau ve 
Turgot gibi Fransız düşünürler daha Devrim başlamadan önce Amerikan 
hoşgörüsünden ve özgürlüklerinden bahsetmiştir. Yine aynı şekilde 
Montesquieu’nun da ortaya koyduğu eserler bağımsızlık mücadelesi ve 
yeni ulusun inşası sürecinde etkili olmuştur. Bununla birlikte hem kurucu 
babalarda Fransızca bilen kişi sayısının az olması hem de 1778 yılında ABD 
ve Fransa arasında ittifak tesis edilmiş olmasına rağmen hala Fransızların 
Kanada’ya yeniden yerleşecekleri konusundaki kaygılar nedeniyle 
devrimciler İngiliz-İskoç Aydınlanması’ndan daha çok etkilenmişlerdir.78 
İster İngiliz ister Fransız düşünce geleneği baskın olsun Amerikan 
Devrimi aslında Batı’daki Aydınlanma sürecinin bir parçasıdır ve hatta 
bazı kesimlerin iddia ettiği gibi Devrimi Amerikan Aydınlanması’nın 
değil Batı Aydınlanması’nın bir çıktısı olarak görmek daha doğrudur.79 
Nitekim Madison, Jefferson, Franklin, Adams, Hamilton gibi en önemli 
kurucu babalar Avrupa düşünce sistemi kadar kaynağı Avrupa olan siyasal, 
ekonomik ve sosyal pratiklerden de beslenerek hem Devrimi hem de 
yeni ulusu inşa etmişlerdir.80 Bağımsızlık sonrası inşa edilen devlet yine 
kökleri Avrupa Aydınlanması’nda olan “dine karşı akıl, kralın haklarına 
karşı insan hakları ve tiranlığı karşı öz yönetim” gibi çeşitli düsturlar 
üzerinde yükselmiştir.81 Bununla birlikte Devrim’in özünde yatan bu 
“aydınlanmacı” düşünce Devrim sürecinde dinin hiçbir etkisi olmadığı 
şeklinde yorumlanamaz.

Amerikan Devrimi’nin ve Bağımsızlık Savaşı’nın en önemli fikirsel 
temellerinden birisi de dini motivasyonlardır. Zaten ilk yerleşimcilerden 
beri kolonilerde yaşayan insanların önemli bir bölümü dini özgürlük 
arayışlarının bir ürünü olarak Amerika’ya göç etmişlerdir. Devrimi de 
dini motivasyonlarla, bir başka kurtuluş ya da yeni bir özgürlük olarak 
yorumlayan kesimler için bu Devrim, “Tanrı’nın görkemli günlerine ulaşmak 
için atılan bir adım”, “Tanrı’nın yeryüzündeki eli” ya da “yeryüzündeki 

Intellectual History, Oxford University Press, New York, 2013, s. 94.
77  Gregory Fremont-Barnes, Encyclopedia of the Age of Political Revolutions and New Ideologies, 

1760-1815, Greenwood Press, Westport, 2007, s. 25-27.
78 Thomas J. Schaeper, France and America in the Revolutionary Era, Berghahn Books, Oxford, 

1995, s. 39-41.
79 Peter Gay, “The Enlightenment”, C. Vann Woodward (der.), The Comparative Approach to 

American History, Oxford University Press, New York, 1997, s. 35.
80  Herbert Wallace Schneider, A History of American Philosophy, Columbia University Press, 

New York, 1963, s. 29.
81 Jennifer L. Weber, “Introduction”, Key Concepts in American History, Chelsea House, New 

York, 2010, s. x.
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cennet krallığı” olarak tasvir edilmiştir.82 Özellikle Evanjelikler, “tirana 
karşı başkaldırı Tanrı’nın emridir” mottosu ile hareket etmişlerdir.83 
Yine Püritenler de aradıkları saflığı ve huzuru Amerikan Devrimi ile 
bulacaklarına inanmışlardır. Zaten kendi inançlarında tutumluluk, 
ölçülülük ve ruhani fazilet için sıkı çalışmak yer almaktadır. Sivil toplumun 
ABD’deki derinliği büyük oranda bu Püriten inanışla şekillenmiştir.84 Bu 
inanış ve Devrim’i besleyen diğer dini motifler Amerikan yayılmacılığının 
da meşruiyet temellerini oluşturmuştur. Örneğin Pitman B. Potter, 
bağımsızlıkla başlayan Amerikan karasal genişlemesinin emperyal ya da 
fetih arzusuyla ilişkili olmadığını ileri sürmektedir.85 Zira ilk yerleşimler 
doğuda kurulmaya başlamış ve yeni devletin gelişmesi ve ekonomik 
refahı için batıya doğru yayılması “doğal” bir gereklilik olarak kabul 
görmüştür.86 Aslında gerçek anlamda genişleme politikası 1803 yılında 
Thomas Jefferson’ın Louisiana’yı satın almasıyla başlasa da87 Appalachia 
ve Mississippi’nin batısına geçilmesi bağımsızlıkla başlamıştır. Başka bir 
ifadeyle Devrim, batıdaki toprakları yerleşime açtı ve insanlar Devrim’den 
sonra batıya akın etmeye başladılar.88 Amerikan genişlemesi aynı zamanda 
pek çok kesim için kendi bölgesinde güvende olmak isteyen yeni bir devletin 
doğal davranışı olarak da görülmüştür. Daha yeni bağımsız olduğu yıllarda 
önceden Yedi Yıl Savaşları ile paylaşılmış kıtada İspanya ve Fransa’da kalan 
kısımlar için de ABD kendisini doğal varis olarak görmüştür. Bu ahlaki 
meşruiyetin yanında İspanya karşısında Mississippi Nehri’nin kontrolü 
ve genel olarak da Appalachian Dağları’nın batısına geçme dirayetlerini 
göstererek genişlemiştir.89

Sonuç

Amerikan Devrimi, 1607’de ilk kalıcı İngiliz yerleşimiyle hikayesi başlayan 
13 koloninin 1783 yılında imzalanan Paris Barışı ile birleşik ve bağımsız 

82 Thomas S. Kidd, God of Liberty: A Religious History of the American Revolution, Basic Books, 
New York, 2010, s. 9.

83  Kidd, a.g.e., s. 1-11.
84  Theodore K. Rabb, “Might the Mayflower not Have Sailed?”, Robert Cowley (der.) What ifs? 

of American History: Eminent Historians Imagine What Might Have Been, New York: The 
Berkley Publishing Group, 2001, s. 13-14.

85  Pitman B. Potter, “The Nature of American Territorial Expansion”, The American Journal of 
International Law, Cilt 15, No. 2, 1921, s. 189.

86  M. Parker, “Some Geographic Factors in American Expansion”, The Geographical Teacher, 
Cilt 12, No. 2 1923, s. 96.

87  Ayrıntılı analiz için bakınız: Guillaume Vandenbroucke, “The U.S. Westward Expansion”, 
International Economic Review, Cilt 49, No. 1, 2008, s. 81-110.

88  Merril D. Smith, The World of the American Revolution: A Daily Life Encyclopedia, 
Greenwood, California, 2015, s. 22.

89  Colin Elman, “Extending Offensive Realism: The Louisiana Purchase and America’s Rise to 
Regional Hegemony”, The American Political Science Review, Cilt 98, No. 4, 2004, s. 568-570.
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bir ülke olarak doğuşuyla sonuçlanmıştır. Her ne kadar devrim metaforu 
bağımsızlık sonrası süreçte de yaşanan pek çok değişimi tanımlamak için 
kullanılsa da öz olarak 13 koloninin özgür bir ülke haline geliş sürecini 
nitelemektedir. Bununla birlikte Amerikan Devrimi’ni basitçe bir devletin 
doğuşu olarak değerlendirmemek gerekir. Çünkü Devrim, modern 
dönemde dünyanın başarıyla sonuçlanan ilk ulusal kurtuluş mücadelesi 
olarak self-determinasyon hakkının somut bir nüvesini de teşkil 
etmektedir. Aynı zamanda Devrim, entelektüel anlamda da önemli bir 
açılım sağlayarak, önce beslendiği asıl kaynak olan Avrupa’da daha sonra 
da uzun erimde bütün dünyayı etkileyen pratiklerin temelini atmıştır. 
Özellikle siyasal anlamda anayasacılık, federalizm ve başkanlık sistemi 
gibi yeni tip yönetim sistemlerinin bir modeli olmuştur. Çünkü Devrim 
sonrası inşa edilen cumhuriyetin o dönemde hiçbir yerde benzeri yoktur.90 
Tüm bunların dışında İkinci Dünya Savaşı sonrasında zemin kazanan 
dekolonizasyon hareketleri açısından da tarihsel bir başarı hikayesi olarak 
örnek oluşturmuştur.91

Benzer şekilde Devrim’in kendisi ve onunla birlikte sembolleşen bazı 
fikirler, Bağımsızlık Bildirisi’nde sıralanan temel haklar zaman içinde 
köleler, kadınlar ve kendini ezilmiş hisseden herkese (hem ABD içinde hem 
de dünyanın geri kalanında) bir ışık olmuştur. Bu bakımdan da Amerikan 
Devrimi’nin ABD’de köleliğin yasaklanması, siyahilerin eşit yurttaş 
olması gibi diğer devrimler de dahil olmak üzere dünyanın geri kalanında 
kendinden sonra yaşanan devrimleri etkilemiştir.92 Amerikan Devrimi hem 
kazanılmış mevcut hakların korunmasına yönelik bir muhafazakâr devrim 
hem de bir koloninin ulusal bağımsızlık mücadelesi ve sürecini anlatan 
iki temel özelliğe sahiptir. Özelikle ikinci özelliği dolayısıyla dünyanın 
farklı bölgelerindeki bağımsızlık hareketlerinin çıkmasında ve kolonilerin 
çözülmesinde esin kaynağı olmuştur.93

Bütün bu “olumlu” çağrışımlarının yanında ve 1607’ye kadar uzanan 
demokratik tecrübenin evrilerek Devrimi doğurmuş olmasına rağmen bu 
süreci tamamen geçmişten radikal bir kopuş olarak da değerlendirmemek 
gerekir. Nitekim Devrim sonrası inşa edilen devlet Temsilciler Meclisi ile 
“demokratik”, Senato’nun yapısıyla94 “aristokratik” ve yürütmenin başını 

90  Leslie Lipson, “European Responses to the American Revolution”, Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, Cilt 428, 1976, s. 22-32.

91  David Strang, “Global Patterns of Decolonization, 1500-1987”, International Studies Quarterly, 
Cilt 35, No. 4, 1991, s. 432.

92  R. R. Palmer, “The Revolution”, C. Vann Woodward (der.), The Comparative Approach to 
American History, Oxford University Press, Oxford, 1997, s. 47-49.

93  R. R. Palmer, “The American Revolution in a Comparative Light”, Jahrbuch für Amerikastudien, 
Bd. 13, 1968, s. 34-42.

94  Senatörler 1913 yılında Anayasa’da yapılan 17. değişikliğe kadar doğrudan halk tarafından değil 
eyalet yasama meclisleri tarafından seçiliyordu.
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temsil eden Başkan’ın pozisyonuyla bir anlamda “monarşik” bir görünüm 
arz etmektedir.95 Yine self-determinasyon konusunda bütün dünyaya 
örnek teşkil eden Devrim’in inşa ettiği ülkenin 1865’e kadar köleliği 
yasaklamamış olması, 1920’li yıllara kadar kadınların siyasete katılım 
haklarını tanımamış olması ve bağımsızlık sonrası kıta içindeki Yerlileri 
yok sayan yayılmacı politikaları da Devrim’in “samimiyeti” açısından 
turnusol kağıdı niteliğindedir.

Amerikan yayılmacılığının yeni bir boyuta taşınması açısından da 
Devrim’in etkilerini dikkate almak gerekir. İlk yerleşimcilerin Yeni 
Dünya’ya gelişinden beri “Tanrı’nın yeni bir toplum inşa etmek” konusunda 
onlara verdiği bir misyonla yüklü olduğuna inanarak ilk kolonileri 
kuranlar, “tüm dünyayı aydınlatmak için tepede kurulan şehirleri” de 
inşa ederek yayılmacılığa Tanrısal bir meşruiyet de yüklemişlerdir. 
Nitekim bütün bu söylemlere dayalı olarak politika üreten Amerikalılar, 
Amerika’nın “kaçınılmaz yazgıya” (manifest destiny) sahip olduğuna ve bu 
yazgının bütün Kuzey Amerika kıtasına yayılarak demokrasiyi, özgürlüğü 
ve medeniyeti inşa etmeyi içerdiğine yönelik kesin bir inanç beslemiştir.96

ABD sadece “Tanrısal misyonla” yüklü özgür bir ülke olarak değil aynı 
zamanda “doğuştan şanslı” bir ülke olarak da ortaya çıkmıştır. Avrupa güç 
politikalarından uzakta olması, bir okyanusla kendine bir çeşit güvenlik 
kalkanı sağlamış olması, görece zayıf ve dostane ve az sayıda komşuyla 
çevrilmiş olması, flora ve fauna anlamında kendine büyük oranda yetecek 
kaynaklara ev sahipliği yapması ve yeni bir başlangıç yapmak isteyen 
kesimler için büyük bir cazibe merkezi olması ve genişleyecek kadar kıta 
içinde alana sahip olması “Amerikan şansının” en önemli göstergeleridir.97 
Oldukça somut verilerle desteklenmiş bu “şans” ya da Bismarck’ın “Tanrı 
üç zümreye ayrıcalık tanımıştır; sarhoşlar, aptallar ve Amerikalılar”98 
alıntısında vurguladığı ayrıcalık, onu inşa eden Avrupalılarla 
kıyaslandığında görece genç olan ABD’nin kısa sürede yükselişini mümkün 
kılmıştır. 1492’te Asya’ya ulaşmak için daha kısa bir yol bulduğuna inanan 
Columbus’un bile tahayyülünün çok ötesinde bir yerde duran bu genç 
ülkenin tarihi ve yükselişinin bir özgürlük hikayesi mi yoksa bir yıkım mı 
olduğu hala tartışılmaya devam etmektedir.

95  Philip R. Schmidt, “The Electoral College and Conflict in American History and Politics”, 
Sociological Practice: A Journal of Clinical and Applied Sociology, Cilt 4, No. 3, 2002, s. 195.

96  Richard A. Sauers, Key Concepts in American History: Expansionism, Chelsea House, New 
York, 2010, s. 2. Kaçınılmaz Yazgı söylemi 19. Yüzılın ilk yarısında yaygın şekilde kullanılsa da 
bugün hala Amerikan siyasetinin bir parçası olmaya devam etmekte ve farklı dönemlerde farklı 
söylem, uygulama ve pratiklerle kendisini yine ve yeniden üretmektedir.

97  John Gerard Ruggie, “The Past as Prologue?: Interests, Identity, and American Foreign Policy”, 
International Security, Cilt 21, No. 4, 1997, s. 89.

98  Bu alıntının Bismarck’a ait olup olmadığı ihtilaflı bir konudur.
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XIX. Yüzyıl 
Rusya - Amerikan İlişkileri:

Alaska Sorunu  

Russia - American Relations in XIX. Century: Problem of Alaska 

Orhan GAFARLI

Öz

Makalede, XIX. Yüzyıl Çarlık Rusya’sı ile ABD arasında yaşanan ilk ger-
ginlik ve Rusların Amerika’da toprak kaybının nasıl gerçekleştiği anla-
tılmaktadır. Rusya  Amerika’sı  Alaska toprakları ile ilgili bugüne kadar 
Rus kamu oyununda tartışmalar devam etmekte hatta bu toprakların 
tekrardan geri alınması konuşulmaktadır. XIX ve XX. Yüzyıl’da Alaska 
ABD içinde jeopolitik ve daha sonra petrol kaynaklarından dolayı strate-
jik önem kesp eden toprak parçası olmuştur. 

Tarihte Rusların Alaska toprakların kaybedilmesi, 1815 Viyana Kongresi 
sonrası oluşan küresel düzenin, 1853-56 Kırım Savaşında bozulması ve 
Çarlık Rusyası’nın mağlubiyetinden sonra Amerika ile ekonomik ilişkiler-
den doğan borçlanması ve toprak kaybı ile kayda geçmiştir. Dolaysıyla 
bu makale Rusya Amerika’sının kaybının ve arka planında duran geliş-
melerin kısa tarihini ele almaktadır. 

Abstract

This article describes the tensions between Russia and the US in the 19th 
century. And how the loss of the land of the Russians is explained. Debate 
continues about the land in Russia. In addition, Alaska has strategic 
priorities for the United States. The Russians have lost Alaska. Because, 
a new world order was formed after the Congress of Vienna in 1815; The 
Battle of Crimea came to the scene In 1853-56;  It owes to the US. For this 
reason, this article gives the background of those who live in this process.

Geliş tarihi: 22 Aralık 2016 / Düzenleme tarihi: 28 Aralık 2016 /  Kabul Tarihi: 6 Ocak 2017 
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Giriş

Alaska’nın kaybı, ABD ve Rusya ilişkilerinin önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır. Bu tarihi gelişmenin arka planında yaşanan gelişmeleri 
kaydetmek iki ülke tarafından farklı şekilde yorumlanan bu gelişmenin 
daha iyi anlaşılmasına vesile olacaktır. 

1. Bölüm: ABD Rusya ilişkileri ve Alaska Sorununa Giden Süreç

ABD ve Rusya arasında ilişkilerinden bahsederken hep Soğuk Savaş ve iki 
kutuplu dünyanın iki süper gücün ideolojik rekabeti aklımıza geliyor. Oysaki 
ABD ile Rusya arasında ilişkiler 300 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. İki 
ülke arasında ilişkiler 1698 yılı Birleşik Krallığın başkenti Londra’da I. Petro 
(1682-1721) ile Pennsylvania eyaletinin esasını koyan William Penn ile 
işbirliği konusunda ilk belgenin imzalanması ile başladı.1 1840 senesinden 
itibaren ABD, Çarlık Rusya arazisinden Moskova ile St. Petersburg arası 
demiryolunun inşası, 1853-56 Kırım Savaşının akabinde ordu reformların 
yapılması, deniz donanmasının güçlendirilmesi gibi iş birliğinde bulundu. 
Tabii ki, bu ikili ilişkiler toplumsal düzeye yansımadı. İki ülke insanlarının 
birbirinden çok az haberleri vardı ve karşılıklı seyahatler yapılmamaktaydı. 
1878 senesi New York Times gazetesinden çıkan Rusya ile Amerika 
arasından ilişkilerden bahseden bir yazıda bu münasebetler şöyle ifade 
edilmekteydi; “Genellikle Amerikalılar ve Rusların çok iyi arkadaş olduğu 
söylenmektedir. Bunun nedeni belki de birbirimizin hakkında çok az şey 
biliyor olmamızdır.” 2

1700 yıllarından itibaren ABD ile Çarlık Rusyası arasında diplomatik 
ilişkiler kurulmaya başlamıştır. 1780-83 yıllarında ABD, Rusya’da ilk 
diplomatik temsilcisini göndermiştir. 1809 yılında iki ülke arasında 
Büyükelçi atamaları yapıldı. Fakat bu atamalardan öncede her iki ülkenin 
ilişkilerini daha çok yakınlaştıran gelişme 1776 yılında Çarlık Rusyası II. 
Katerina dönemi Birleşik Krallığın, Birleşik Devletlerde çıkan isyanların 
yatırılması için St. Petersburg’dan destek istemesine rağmen vermemesi 
oldu. II. Katerina’nın Birleşik devletlerin bağımsızlık isteğine karışmaması 
ve İngiltere’nin desteklememesi önemli bir tarihsel gelişme oldu. Bu 
desteğin verilmemesi ile birlikte Çarlık Rusyası tarafsızlığını ilan etti. 
Çarlık Rusyası’nın böyle bir addım atması ve Uluslararası politikada 
Amerika konusunda ilk olarak böyle bir karar vermesi Hollanda, İsveç, 
Danimarka ve Prusya gibi ülkeleri de benzer tutum sergilemesini sağlamış 
oldu. Uluslararası İlişkilerde bu pozisyonda ülkelerin ortaya çıkması 

1 Болховитинов, Николай Николаевич. “Россия открывает Америку. 1732-1799.” (1991).
2 С.В. ФЕТИСОВ, ПЕРВАЯ АНТАНТА КАК МЫ ПОТЕРЯЛИ АЛЯСКУ. ООО Издательский 

дои «Библио-Глобус» 2014 ст. 
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Birleşik Devletlerin bağımsızlığının tanınmasının yolunu açtı.3 Dolaysıyla 
ABD Rusya ilişkilerini değerlendirirken, böyle bir tarihsel olgunun göz ardı 
edilememesi gerekiyor.      

1815 Viyana Kongresi zamanı Çarlık Rusya’sının artan gücü ve 
Avrupa sistemine dâhil olmasıyla birlikte Washington ile St. Petersburg 
arasındaki ilişkiler daha da önemli hale gelmeye başladı. Bunun birkaç 
nedeni var, ilk önce Rusya Viyana kongresi sonrası Avrupa’da Kutsal 
İttifak, birliğinin lideri ve monarşi sisteminin koruyucusu olmaktaydı. 
Çarlık Rusyası II. Katerina sonrası tekrardan Avrupa polisliğine soyunma 
eğiliminde olduğunu görmekteyiz. St. Petersburg’un Avrupa diplomasisi, 
Birleşik Krallık ve Fransa’nın birçok konuda tekrardan yakınlaşmasını 
göstermektedir. Böyle bir yakınlaşma Birleşik Devletler tarafında da 
tehdit olarak algılanmaktaydı. Bunun için Çarlık Rusyası’nın takip 
edeceği politikalar Washington için önemli hale gelmekteydi. Diğer 
taraftan Viyana Kongresi sonrası tekrardan Avrupa’da güçlenen Rusya’nın 
Amerika kıtasındaki yayılmacı politikalarının sinyalleri gelmektedir. I. 
Alexander, Rusya Amerika’sı denilen topraklarda daha güneye doğru 

3 Проф. Ефимов А.В. Дипломатия Молодой Амриканский Республика (1775-77), Под 
редакции Потемкин, Владимир Петрович. История дипломатии., ОГИЗ Государственное 
Социально-Экономическое Издателство. Москва. 1941.
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yayılma konusunda ciddi politikalar üretmektedir. Rus kaynaklarından 
St. Petersburg’un 55 enlemden daha aşağıya doğru ilerleme isteklerinden 
bahsedildiğini görebiliriz.4 Aynı zamanda ABD kaynaklarından 1821 
yılı Birleşik Devletler için 51 enleme kadar toprakları üzerinde Rusya 
Amerika’sı denilen yeni bir tehdidin ortaya çıktığını görmekteyiz yönünde 
fikirleri de yer almaktadır.5 

XIX. Yüzyıl Birleşik Devletleri için Çarlık Rusya’sı kuzeyden gelen bir 
tehdit aynı zamanda Avrupa’da Fransa ve Birleşik Krallığın işbirliğini 
zayıflatacak bir müttefik olarak görülmekteydi. Dolaysıyla bu durumun 
iyi değerlendiği ve Çarlık Rusya’sı ile ilişkilerin bu bağlamda kurulduğunu 
görmekteyiz. 

1823 yılı Birleşik Devletler Başkanı James Monroe’nun kongrede yaptığı 
yıllık konuşma sonrası ortaya çıkan “Monroe Doktrine” iki ana düşünceyi 
temsil etmekteydi. Avrupa uluslarının iç işlerine karışmamak ve Avrupa 
devletlerinden herhangi birinin kolonileştirme isteklerine herhangi bir 
destek vermeyeceğini ifade etmekteydi.6 Fakat 1853-56 yılları Kırım Savaşı 
zamanı Birleşik Devletler Monroe doktrinine bağlı olarak tarafsız kalması 
gerektiği halde Çarlık Rusyası’nın yanında durduğunu görmekteyiz. Açık 
destek verilmese de İngiltere ve Fransa’nın karşısında Çarlık Rusyası’sının 
kazanmasını istedikleri çok açık belli etmekteydiler.7 Bu konuda 
gazetelerden çıkan yazı ve yorumlarda Kırım savaşının Birleşik Krallık ile 
Fransa arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinden rahatsız olmaktaydılar. 
Dolaysıyla bunun yolunun kesilmesi için de Çarlık Rusya’sının gizli bir 
işbirliği ve destek verildiği görülmektedir.8    

ABD Rusya ilişkilerinden bahsederken unutulmaması gereken diğer 
önemli tarihsel olgu 1861-65 yılları Amerika’da iç savaşın yaşandığı 
yıllarda Çarlık Rusyası’nın en son anda verdiği destekle Washington 
merkezli yönetimin savaşı kazanmasını sağlaması olgusudur. Amerika’ya 
gelen Rus gemileri için özel bir karşılama yapılmıştır. Bu olay günün 
gazetelerine de bu yansımış ve manşet haberi olmuştur. (Resim 1 ve 2) Bu 
tarihsel olgunun günümüzde siyaset ve diplomasi tarihi çalışmalarında 
ihmal edildiğini veya bilerekten görmezden gelindiğini görmekteyiz. Şöyle 
ki, 1863 senesinde Çarlık Rusyası’nın Amerika’ya verdiği destek o kadar 

4 Гринёв, А. В. “Геополитические интересы России в Америке и на Тихоокеанском севере. 
XVIII-первая половина XIX в.” Вопросы истории 3 (2009): 48-65.

5 Allan Nevins- Henry Steele Commager, ABD Tarihi Çeviri Halil İnalcık, Doğu Batı Yayınları 4. 
Baskı Kasım 2011 Ankara, sayfa 198-200.

6 Allan Nevins- Henry Steele Commager, İbid, sayfa 198-200.
7 Herring, George C. From Colony to Superpower: US Foreign Relations since 1776. Oxford 

University Press, 2008. p. 228-229 .
8 С.В. ФЕТИСОВ, ПЕРВАЯ АНТАНТА КАК МЫ ПОТЕРЯЛИ АЛЯСКУ. ООО Издательский 

дои «Библио-Глобус» 2014 ст. 21-23.
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stratejik önemi vardır ki, dönemin Harpers Weekly dergisinde “Rusya ile 
İttifak” başlığında yazı yayınlamaktadır. Yazının kısa özeti şu şekildedir. 
“Birleşik Devletlerin Dış politikasının esas stratejisi herhangi bir ittifaka 
girmemek olmaktadır. Bu strateji Birleşik Devletlerin Monroe Doktrini 
ile bağlı olmaktadır. Bu doktrin Washington’un ölümünden yirmi yıl 
sonra ortaya atılmış ve bugüne kadar da riayet edilmektedir. Fakat biz 
görüyoruz ki, atalarımız bize miras bıraktığı bu doktrin günümüzün 
şartlarına cevap vermemektedir. Rusya ile kurulacak ittifak bizi İngiliz 
ve Fransız iş birliğinden koruyabilir.”9       

XIX. Yüzyıl Birleşik Devletleri için Çarlık Rusya’sının önemi artmıştır 
ama St. Petersburg’un Kırım Savaşı sonrası ülkeyi tekrardan ekonomik 
ve siyasî olarak toparlaması gerekmekteydi. Birleşik Devletler bu konuda 
Çarlık Rusya’sına her şekilde destek vermeğe hazırdı. Kırım Savaşından 
sonra başa gecen II. Alexander’in liberal fikirlere sahip çıkan birisi olması 
ve Amerika ile ilişkileri önemsemesinin bu yakınlaşmada büyü rolü 
olmuştur. Birleşik Devletler iç savaşın akabinde bu desteği her şekilde 
Çarlık Rusya’sına sağlamaya hazırdı. ABD ile Rusya arasında ilişkilerin 
bu kadar önemli hale gelmesi ve iki ülke arasında askerî, kalkınma ve alt 
yapının tekrardan inşası alanında iş birliğinin yapılması St. Petersburg’un 
Washington karşısında borçlanmasını da sağlamıştır. Bu borçlanma 
Rusların 1867 yılında Alaska denilen arazisini kaybı ile sonuçlandı.10 ABD 
tarihinde toprak kazancı olarak görülse de Rus tarihinde komplo yorumlara 
kadar uzanan bir toprak kaybı olarak görülmektedir.

9 Russian Allians Return to Support for the Union - News Harper’s Weekly 10/17/1863. 
10 Болховитинов, Николай Николаевич. “Россия открывает Америку. 1732-1799.” (1991). S. 

30-35.
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2. Bölüm: Alaska: Rusya Amerika’sı

1728-42 yıllarında Rus gemisi ekspedisyonu yaparak Alaska arazisi 
keşif ediliyor. 1742 tarihinden itibaren Alaska olarak bilinen arazi Çarlık 
Rusyası’nın Amerika’sı olarak haritalara geçiriliyor.11 1799 yılı Rusya 
Amerikan şirketi (RAK) kurularak bölgenin yönetmesi için bırakılmıştır. 
Alaska olarak adlanan arazi zengin yer altı kaynakları olan coğrafya 
olmaktadır. Rus kaynaklarına göre bu toprak bütün bu zengin kaynaklarına 
rağmen Rusya bütçesine ciddi sıkıntılar çıkarmaktaydı.

 Kırım Savaş’ının akabenindi bu topraklar için 5 milyon dolarlık bir 
teklif Birleşik devletler tarafından geldi. Çarlık Rusyası’nda II. Alexander 
ilk dönemi bu teklife o kadar sıcak bakılmamaktaydı. Rus Dışişleri Baklanı 
Prens Gorchakov, Birleşik devletler tarafından böyle bir teklifin ilk geldiği 
zaman ret etmiştir. Fakat 1864-67 yılları Alaska’ya yöneten RAK’ın 
sehimlerinin dünya borsalarında düşmesi ile St. Petersburg tekrardan 
bu meseleyi masaya yatırdı. 1865 yılı sonrası Çarlık Rusya’nın ekonomik 
olarak daha da kötüye gittiği dönem bu teklif tekrardan değerlendirildi. II. 
Alexander, altı kişilik bir ekiple bu teklifi kabul etmiş ve Birleşik devletler 
tarafına iletilmiştir. 7.6 milyon dolara Alaska denilen devasa alan Birleşik 
Devletlere satılmıştır. 12

Alaska’nın satılması günümüzde Rus tarihçiler tarafından komplo 
teorileri bağlamında yorumlanmaktadır. Biz bugün bu yorumların en 
orta olanına baktığımız zaman böyle bir sonuç elde edebiliyoruz. Alaska 
toprağının Birleşik Devletler için Birleşik Krallığın Kuzeyden gelen 
tehditlerini karşısına alması ve bölgede etkisinin azaltılması bakımından 
stratejik önemi vardı. Aynı zamanda Çarlık Rusyası’nın güçlü olan 
dönemlerinde Alaska topraklarından daha güneye açılma konusunda 
niyetlerinin hep olduğunu görmekteyiz. Bu iki etmeni dikkate aldığımız 
zaman Birleşik Devletlerin bu toprakları zamanla sahiplenmek konusunda 
niyetini hiç gizletmemiştir. 1858 senesinde itibaren Rus yetkililere bu 
isteklerini iletmekteydiler. Çarlık Rusyası için ekonomik sıkıntılardan 
dolayı bu toprakları satmak meselesine gelmesi veya St. Petersburg’u bu 
konuda ikna etmesi tam 13 yıl zaman almıştır. Bu toprakların Birleşik 
Devletlere verilmesi konusunda daha dikkatle izlediğimiz zamanda St. 
Petersburg’unda bölgede Birleşik Devletlerin güçlenmesi çıkarlarına uygun 
gelmekteydi. Amerika ile Çarlık Rusya arasında iyi ekonomik ve siyasi 
ilişkiler gelişmekteydi. Kırım savaşı zamanı Birleşik devletlerin verdiği 
destek St. Petersburg’da olumlu karşılanmış ve unutulmamıştır. Çarlık 

11 Гринёв, А. В. “Геополитические интересы России в Америке и на Тихоокеанском севере. 
XVIII-первая половина XIX в.” Вопросы истории 3 (2009): 48-65.

12 Разумовский, Игорь Владимирович. “Уступка Россией Аляски США и закат Русской 
Америки.” Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. МА 
Шолохова. История и политология 2 (2015).
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Rusyası’da çok batıcı ve liberal olan II. Alexander bu konuda isteğinin 
de olduğu tahmin edilmekteydi. Dolaysıyla Çarlık Rusyası İngiltere ve 
Fransa’nın Amerika kıtasında ağırlığının azalmasında Birleşik Devletlerin 
daha egemen şekilde ortaya çıkmasında meraklı olmaktaydı. Birçok 
tarihçinin vurguladığı gibi bu konuda sadece ekonomik nedeni görmemek 
aynı zamanda jeopolitik etmenlere de bakmak gerekiyor. Dolaysıyla 
Çarlık Rusya’sının, Birleşik Devletlerin bağımsızlığını devam ettirmesi 
ve ikili sağlam ekonomik ilişkiler kurulması konusunda istekli olduğunu 
görmekteyiz.       

Sonuç

Sonuç olarak Alaska’nın kaybı sorunu sadece ekonomik temelli olarak 
görmek mümkün değildir. Ayrıca komplo teorilerinden uzak şekilde 
değerlendirme yapmak iki ülke ilişkilerinin sağlıklı yürüyebilmesi için 
önemli ayaklardan birisi olacaktır. 
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Amerika’da Gündelik Hayat

Söyleşi: Yrd. Doç. Dr. Itır Güneş

Konuşan: Dilara Coşkun 

Amerika’da bir süre yaşamış olmanız dolayısı ile sizinle “Amerika’da 
Gündelik Hayat” başlığı altında bir konuşma gerçekleştirebileceğimi-
zi düşündük. TYB akademi dergisinin bu sayısında esas konu Amerika, 
dolayısıyla dergide Amerika’nın gündelik hayatına yer verilsin istedik. 
Söyleşi isteğimizi kırmadığınız için teşekkür ederiz.

Soruları yanıtlamadan önce kendim ve ABD deneyimim hakkında kısaca 
bilgi vereyim. 14 yılı ABD’de, geriye kalanı Kanada ve Almanya’da olmak 
üzere, yaklaşık 18 yıl yurtdışında yaşadım. Bu süre boyunca felsefe alanında 
yüksek lisans ve doktoramı (üniversitede asistanlık çalışmalarımla birlik-
te) tamamladım ve ABD’de birkaç üniversitede alanımda yardımcı doçent 
olarak 7 yıl çalışma fırsatı buldum. ABD’de 4 farklı eyalette farklı şehir-
lerde ve muhafazakâr-liberal, fakir-orta sınıf çeşitli mahallelerde yaşama 
imkânım oldu. Sorularınıza vereceğim cevaplar mutlaka ki bulunduğum 
yerlerin yerel kültürü ve ait olduğum sınıfsal-ırksal-cinsiyet grupların algı 
ve deneyimlerimi biçimlendirmesinden etkilenecektir. Dolayısıyla cevap-
larımın –nesnel olma çabası gösterse de—mutlak doğruları dile getirmek 
veya son derece renkli ve heterojen olan ABD toplumunu ve kültürünü bü-
tünüyle, “olduğu gibi” yansıtmak gibi bir iddiası olmadığını vurgulamak 
isterim.

D.C: İlk sorumu, ilk bakışta gündelik hayatın nasıl bir fotoğrafını çeker-
siniz diye sormak istiyorum. Bu soruyu Amerika’ya gidişiniz, ilk günleri-
niz, alışma süreciniz üzerinden ve ilk bakışta gördüğünüz ve hissettiğiniz 
farklılıklar üzerinden cevaplarsanız memnun olurum. 

I.G: Herhalde en bariz nokta ilk etapta hemen herkesin dil konusunda ya-
şadığı bocalama olacaktır. İngilizceniz ne kadar yetkin olursa olsun, ko-
nuşma diline ve bulunduğunuz yerdeki lehçe ve argoya bir süre yabancılık 
çekersiniz. Kendinizi toplumsal hayattan soyutlamazsanız, bu bocalamayı 
er geç atlatırsınız. Bu gibi deneyimler bir felsefeciye Wittgenstein’ın “dil 
oyunu” kavramının ne manaya geldiğini yaşayarak öğrenme fırsatı da ve-
rebilir. Dil, günlük pratikler ve kültürün ne kadar iç içe geçmiş olduğunu 
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deneyimlemek, insanın bu kavramlara bakışını değiştirip derinleştirebilir.

Diğer bir dikkat çeken konu Amerikalıların her ne kadar kendi sorunlarıyla 
boğuşuyor olsalar da, günlük hayatta genelde kibar, güler yüzlü, sosyal ve 
yardımsever olması ve kişisel meselelerini sosyal ve iş hayatlarına taşıma-
maları. Bu, kişiliğinize göre hayatı sizin için zor veya kolay kılabilir. Eğer 
güler yüzlü olmaya, sosyalleşmeye, ayaküstü muhabbet etmeye veya espri 
yapmaya meyilli değilseniz, günlük hayatta bir miktar sıkıntı çekebilirsiniz.

Hayatın hemen her alanında herkesin birbirine birey olarak saygı göster-
mesi de dikkat çeken diğer bir nokta. Yurtdışında geçirdiğim 18 yıl boyunca 
tek bir kişinin bile market, otobüs vs. kuyruğunda öne geçmeye çalıştığına 
veya sıra oluşturmadan hücum ettiğine asla şahit olmadım.

Bir kadın olarak sokakta kıyafetiniz veya saatin geç olduğu bahane edilerek 
tacize uğramadığınızı, yalnız yaşasanız dahi rahatsız edilmeyeceğinizi fark 
etmeniz de ilk etapta şaşırtıcı gelen diğer bir nokta olacaktır.

Göze çarpan diğer bir şey de, lokantalarda porsiyonların çok büyük olduğu 
ve Amerikalıların yemek yemeyi epeyce sevdiği.

D.C:  Peki, gündelik hayatı, temel boyutları ile (yeme-içme alışkanlıkları, 
çalışma, dinlenme, eğlenme vb.) değerlendirecek olursanız, bir Amerikalı 
güne nasıl başlar, nasıl çalışır nasıl dinlenir ve eğlenir? Çalışmak bura-
dakinden ne anlamda farklıdır. Ortalama bir Amerikalı kaç saatini ça-
lışmakla geçirir? Söylendiği gibi orada çalışmak ve yaşamak “yürümek 
değil koşmak” mı? 

I.G: Genelleme yapacak olursak, çoğunluk güne erken başlar. Hemen her 
sektörde yoğun bir çalışma temposu hâkimdir. ABD, Türkiye’de zannedil-
diği gibi insanların lüks ve bol para içinde kolay bir hayat yaşadıkları değil, 
kazandıkları her Cent için ter dökmek ve liyakat göstermek durumunda 
oldukları bir ülkedir. Çalışma saatleri uzundur, tatiller azdır, standartlar 
yüksektir, rekabet fazladır. Pek çok kişi 20-30 yıl boyunca ev, araba, okul 
taksiti gibi borçların altına girdiği için, hayatları epeyce streslidir. Öte yan-
dan, 2008 ekonomik krizinden beri birçok sektörde işsizlik arttığı, çok sa-
yıda insan işini kaybettiği ve mevcut işlerin ciddi kısmı yarı zamanlı hale 
getirildiği için, 3-4 farklı işte uzun saatler çalışıp yine de evini geçindireme-
yen azımsanmayacak bir kitle de vardır. 
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D.C:  Amerikalının dinlenme zamanlarında tercih ettiği yerler nerele-
ridir? Şu çok ünlü Central Park mesela? Oraya kimler gider ve neden 
gider? Müzeler, kütüphaneler, sinemalar vb. üzerinden bir değerlendir-
me sunabilir misiniz? Mesela Nihayet Dergisi kütüphaneler sayısında, 
Amerika’da küçük bir semt kütüphanesinde bile anne ile çocuğun beraber 
zaman geçirebileceği imkânların sunulmuş olduğunu söz konusu ediyor-
du. Kütüphanelere ve kitaba ilgi ne düzeyde? Amerikalının gündelik ha-
yatını geçirdiği mekânlar olarak başka nereleri sayabilirsiniz? 

I.G: Bu soruyu yaşanılan yer, sınıf, eğitim seviyesi vb. etkenler göz önüne 
alınmadan yanıtlamak zor. Nasıl ki İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler 
Türkiye’yi temsil etmiyor, NYC, Chicago, Los Angeles da ABD değildir. 
Büyük şehirlerde yaşayan insanların tiyatro, opera, müze, konser vb.ne 
gitme imkânı bolken, küçük yerlerde seçenekler genelde kısıtlıdır; hatta 
bazen insanlar çalışma saatleri dışında gidecek yer, yapacak şey bulama-
yabilirler. Ayrıca büyük şehirlerde hayat genelde pahalı olduğu için, maddi 
sıkıntı yüzünden şehrin nimetlerinden faydalanamayan çok insan vardır. 
Eğitim ve gelir seviyesi yüksek kesimin kültürel etkinlikleri genelde daha 
çok tercih ettiği söylenebilir. Çoğunluğun aile ve arkadaşlarıyla birlikte 
kafe, lokanta, bar, AVM gibi mekânları ve Amerikan futbolu ve beyzbol 
maçlarını izlemeyi tercih ettiği gözlemlenebilir.

Semt kütüphaneleri hemen her yerde vardır, ancak bunların kalitesi de-
ğişkendir. İnsanlara çok sayıda kitap, dergi, gazete, DVD-CD gibi ma-
teryalden ücretsiz faydalanma şansı vermesi adına bu kütüphaneler çok 
önemlidir. Aradığınız materyal mevcut değilse, genellikle diğer şubelerden 
ücretsiz getirirler. Yine de ABD toplumunda çoğunluğun kitap okumaya ve 
öğrenmeye çok meraklı olduğunu söylemek zor.

D.C:  Ev de gündelik hayatın en önemli parçalarından birisi; ev onlar 
için ne anlam ifade eder. Düzenleri, aile yapıları vb. üzerinden bir değer-
lendirme yapabilir miyiz? Bir de ‘evsizler’ mevzuu var, milyonlarla ifade 
edilen? 

I.G: Aile bağları güçlü olan-olmayan örneklere rastlamak mümkün. 
Günümüzde boşanma oranı yüksek olduğu için çocuklarını tek başına ye-
tiştiren anne-babalara ve üvey anne babası, kardeşleri olan gençlere rast-
lamak mümkün. Buna karşın geleneksel yapıyı sürdüren aileler de var. Son 
yıllardaki ekonomik darboğazdan ötürü çekirdek ailede bağların ve yar-
dımlaşmanın güçlendiği biliniyor. Her durumda aileler Noel, Şükran günü 
gibi özel günlerde toplanıp birlikte yemek yiyip vakit geçirmeye genelde 
özen gösterirler.
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Maalesef evsiz sayısı pek de az değildir. Evsizlerin arasında akli dengesi 
yerinde olmayan, savaş gazisi, işini kaybetmiş, madde bağımlısı insanlara 
da sıkça rastlanır.

D.C:  Amerika özgürlükler ülkesi mi?, rüyalar ülkesi mi? Amerikalı gün-
delik hayatın ortasında özgür ve/veya rüya içerisinde gibi mi yaşar? 
Özgürlük orada yaşanılan bir şey mi sandırılan bir şey mi? Siz nasıl dü-
şüncelerle gittiniz, nasıl düşüncelerle döndünüz; size “yanıldım” dedirten 
şeyler oldu mu? 

I.G: ABD’de düşünce ve ifade özgürlüğü belki de başka hiçbir ülkede olma-
dığı kadar önemlidir. Kimseyi fiziksel şiddet uygulamakla tehdit etmediği-
niz sürece, (devlet yöneticileri dâhil) her kişi ve konu hakkında istediğiniz 
her şeyi sözlü veya yazılı olarak ifade edebilirsiniz. Düşünce ve ifade özgür-
lüğü anayasal güvence altındadır; “düşünce” “ifade” veya “hakaret” suçu 
gibi mefhumlar yoktur.

Polis vb. güvenlik kuvvetlerinin size kimlik sorma, belli hukuksal süreçler 
tamamlanmadan üzerinizi, evinizi, aracınızı arama gibi hakları yoktur.

Öte yandan, insanlar birbirlerinin kişisel tercihlerine saygı gösterdikleri 
için ne yiyip-içtiğiniz, ne giydiğiniz-giymediğiniz, ne tür inanç veya hayat 
tarzı benimsediğiniz vb. konularda, kimsenin hakkına tecavüz etmediğiniz 
sürece, üzerinizde toplum baskısı genelde yoktur. Bunun özellikle kadınlar 
açısından bir hayli özgürleştirici olduğunu söylemek mümkün; zira sokak-
ta cinsel tacize uğrama, kıyafetlerinden ötürü tepki çekme, hava karardık-
tan sonra sokakta saldırıya uğrama vb. kaygısı en az seviyededir.

Ancak madalyonun bir de öteki yüzü var. Özellikle son yıllarda insanların 
telefon konuşmalarının, e-postalarının, internet aktivitelerinin denetlen-
diği, hemen her yere kurulan kamera sistemleri ile kamuya açık alanlarda 
geniş bir gözetleme ağı kurulduğu sıkça dile getiriliyor. Dolayısıyla, özel 
hayatınızı özel tutma, kamusal etkinliklerinizi kayda geçirilmekten muaf 
tutma gibi özgürlükleriniz pratikte büyük ölçüde aşınmış durumda.

Bir de basın, televizyon ve reklam sektörleri hayatın hemen alanında etkin 
olarak, insanların kişisel ve siyasi kararlarını ciddi şekilde etkileyebiliyor-
lar. İnsanlar kararlarını özgür iradeleriyle verdiklerini zannederken, aslın-
da yoğun bir etki silsilesi altında akılcı olmayan sonuçlara varabiliyorlar. 
Dolayısıyla toplumun geniş kesimlerinin zannettikleri kadar özgür olmadı-
ğı söylenebilir. Üniversitelerde yaygın şekilde açılan “Eleştirel Düşünme” 
dersleri bu vb. konularda insanları bilinçlendirmeyi hedefler.
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Buna ilaveten, azınlıkların zaman zaman ayrımcılığa uğradığı ve hak ve 
özgürlüklerden tam manasıyla faydalanamadıkları da söylenebilir. Genel 
olarak özgürlük, eşitlik gibi konuların Amerika bağlamında ırk, sınıf, cinsi-
yet gibi etkenlerden bağımsız anlaşılması pek mümkün değildir.

ABD için bazen “rüyalar ülkesi” denir, bunun nedeni de insanların çalı-
şarak hayallerini gerçekleştirebileceklerine ve zenginleşeceklerine olan 
inançtır. Dolayısıyla burada “rüya”dan anlaşılması gereken kolay ve tatlı 
hayat değil, çok çalışarak ve liyakat göstererek başarıya ulaşmaktır.

D.C: Bir başka mühim konu da eğitim. Amerika’da Eğitim hayatı hak-
kında neler söyleyebilirsiniz (İlköğretimden itibaren)? Üniversite tahsili 
ve imkânları hangi yönleri ile caziptir? 

I.G: Ülke çapındaki ilk ve orta öğretim kurumlarında aynı müfredat oku-
tulmadığı ve okulların niteliğini önemli ölçüde bulundukları semt belirledi-
ği için, eğitim alanında farklılıklar mutlaka mevcut. Okulların geliri büyük 
ölçüde emlak vergisinden geldiği için, yüksek gelirli semtlerdeki okullar 
öğrencilere çok daha nitelikli eğitim ve sosyal imkânlar sunabilirler. Özel 
okullar ise pahalıdır ancak genelde nitelikli eğitim sunarlar. Özel okulların 
bir kısmı belli kültürel-dini gruplar tarafından kurulmuştur, Musevi okul-
ları, Fransız okulları, Katolik okulları gibi.

Okullarda verilen eğitimden memnun olmayan aileler ise çocuklarını okula 
göndermeyip, onlara evde eğitim vermeyi (home-schooling) tercih ederler. 
Bu tür eğitim alan çocukların temel konular üzerine birtakım sınavları ver-
meleri gerekir.

Üniversiteler arasında da birtakım farklar vardır. Üniversiteler genel ola-
rak araştırma odaklı ve eğitim odaklı olmak üzere ikiye ayrılır. Araştırma 
üniversitelerinde öğretim görevlilerinin ana hedefi uzmanlaştıkları alana 
katkıda bulunmaktır, eğitim odaklı üniversitelerde ise ders vermektir. 
Üniversite eğitimi ücretlidir; fiyatlar okuldan okula değişse de, genelde 
ucuz değildir. Eğitim masraflarından tasarruf etmek isteyen bazı öğren-
ciler ücretlerin düşük olduğu komünite üniversitelerinden (community 
colleges) birkaç ders alıp, bunları derecelerini alacakları üniversitelere ak-
tarırlar.

Üniversitelerde, özellikle de eğitim ağırlıklı olanlarda, genelde öğrenci 
odaklı eğitim benimsenir, yani konular öğrencilerin ilgisini çekecek, ilgi ve 
anlayışlarına hitap edecek şekilde, öğrenciyi çeşitli projeler ve aktivitelerle 
mümkün olduğunca eğitim sürecine etkin şekilde dâhil ederek gerçekleşir.
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D.C: Siyaset-politika ortalama bir Amerikalının yaşantısında nerede-
dir? Bizler gündelik hayatın her muhabbet ortamında siyaseti konuşu-
ruz, orada durum bizdeki gibi mi? 

I.G: Yakın zamana kadar Amerikan toplumunun ve özellikle gençlerin çok 
apolitik olduğundan şikâyet edilirdi. Ancak son yıllarda siyasete olan ilgi-
nin arttığını söylemek mümkün. Bunun sebeplerinin başında savaşlar ve 
2008 ekonomik krizinin yarattığı darboğazın insanların hayatını derinden 
etkilemesi sayılabilir. İşsizlik, pek çok sektörde tam zamanlı işlerin yarı za-
manlı hale getirilmesi gibi gelişmeler insanları günümüzde ekonomiyle iç 
içe olan siyasetle ister istemez daha çok haşır neşir etti. Kişisel deneyimime 
dayanarak, üniversitedeki derslerimde bundan 10-15 yıl öncesine kıyasla 
siyasi ve sosyal konulara daha fazla ilgi ve katılım olduğunu söyleyebilirim. 
Özellikle Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde tansiyonun epeyce 
yükseldiği, seçmenler arasında zaman zaman şiddetli sözlü çatışmaların 
çıktığı gözlemlendi. Herhalde yakın zamanda bu kadar tartışma ve çatışma 
yaratan bir başka başkanlık olmamıştır—her ne kadar 2008’de Obama’nın 
adaylığı ve akabinde ABD’nin ilk siyahi başkanı seçilmesi de epey ses ge-
tirmiş olsa da.

Yine de günümüzde Amerikan halkının siyasete gösterdiği ilginin 
1960-70’lerdekinden farklı olduğunu söylemek mümkün. O yıllardaki, 
hatta 1990’lara kadar uzanan dönemdeki aktivizm ve sokakta protesto 
gerçekleştirme kültürü pek kalmadı. 1990’larda Uzakdoğulu çocuk işçile-
rin giyim sektöründe çalıştırılmasını aktif şekilde protesto eden Amerikan 
halkı bugün bu tür sosyal sorunlara sanki daha kayıtsız. 11 Eylül sonrasın-
daki savaş karşıtı yürüyüşler, gaz firmalarının yerleşim yerlerinde sondaj 
yapmalarına karşı yürütülen hareketler vb.leri dışında 1960-70’lerin canlı 
atmosferinin kaldığı pek söylenemez.

Siyasetin gündelik hayatta sokakta, iş veya okul ortamında sürekli tartışıl-
dığını söylemek zor. İnsanlar bu gibi fikir çatışması yaratabilecek konuları 
uluorta konuşmayı pek tercih etmezler genelde. Siyasi konuların daha çok 
aile içinde, yakın arkadaş çevresinde ve internet ortamında hararetli şekil-
de tartışıldığını gözlemledim.

D.C: Din, gündelik hayatta nasıl yaşanır, nasıl tezahür eder? Farklı din-
lere sahip olanlara bakış açıları nasıldır? Hayatın tüm damarlarını ku-
şatan bir anlam-mana arayışı yahut sahipliği var mıdır? Yahut söylen-
diği gibi yalnızlık ve bunalım hâkim durum mudur? 

I.G: Gündelik hayatta bireylerin inandıkları dine ait sembolleri taşıdık-
larına zaman zaman şahit olursunuz. Musevilerin belli bayramlarda kipa 
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takması, az sayıda da olsa bazı Hristiyanların Ash Wednesday’de alınlarına 
külle haç işareti çizili şekilde günlük hayata katılması gibi. Her ne kadar 
bireylerin dini tercihlerine dair bu ve benzer işaretlere zaman zaman rast-
lansa da, din genel olarak kişisel bir tercih olarak görülür ve her birey-
sel tercih gibi saygıyla karşılanır. Günlük hayatta seküler toplum kuralla-
rı geçerlidir, herkes bunları takip eder; inancının gereklerini de kimseye 
zarar vermediği ölçüde kişisel alanında veya ibadethanesinde gerçekleş-
tirir. Müslümanından Hindusuna, Jaininden Budistine her türlü inancı, 
Hristiyanlık ve Museviliğin farklı mezheplerini barındıran böylesi çoksesli 
ve çoğulcu bir toplumda hiç kimsenin bir başkasının inancını sorguladığı-
na veya tartıştığına şahit olmadım.

Bunun belki birkaç istisnasından bahsedilebilir. Her ne kadar eski yoğun-
luğu kalmamış olsa da, 11 Eylül sonrası Müslümanlara karşı oluşan tepki 
gibi. Bunun dışında, kendi içine kapalı Mormon, Ortodoks Yahudi, Amiş 
vb. komünitelerde insanlar ortak inançları ışığında bir topluluk hayatı 
kurmayı tercih ettikleri için, dini kuralların bu komüniteler içinde toplum 
hayatının ayrılmaz bir parçası olduğu söylenebilir. Ancak bu tür komüni-
teler genel nüfusa oranla azınlıktadır, genelde toplumun geriye kalanıyla 
ilişkilerini kısıtlı tutmayı tercih ederler. Kimseye zarar vermedikleri sürece 
ne toplum onların, ne de onlar toplumun geriye kalanının yaşam tarzına 
karışırlar.

Toplum genelinde ciddi bir anlam arayışı veya buhranı olduğu havası ilk 
bakışta pek hâkim değildir. Her ne kadar Amerikan toplumu bireyci olsa 
da, Amerikalılar genelde sosyal, esprili, neşeli, eğlenmeyi seven insanlar-
dır. Küçük yerlerde genellikle komünite havası hâkimdir; herkes birbiri-
ni tanır, insanlar sık sık bir araya gelirler. Yalnızlık hissi büyük şehirlerde 
daha çok hakimdir, metropol hayatının bir getirisi olarak. Ancak yine de, 
daha dikkatli incelediğinde, tüketim kültürünün, rekabetin, sosyalleşme-
nin, eğlencenin, maddiyatçılığın yoğun olarak baş gösterdiği bir toplumda, 
derinde bir boşluk ve yalnızlık hissi olduğu izlenimi edinmek de mümkün-
dür.

D.C: Peki, Amerika’da Müslümanlar-Türkler nasıl yaşar? İnançları ile 
yaşantıları ile Amerika’da “barış ve huzur içerisinde” yaşayabilir mi? 
Amerika’da “birlikte yaşayabilmenin” imkânları nasıldır? 

I.G: Hem ABD’deki Türk nüfusu nispeten küçük ve o büyük coğrafyada da-
ğınık olduğu, hem de din-sınıf-eğitim seviyesi vb. yönlerden son derece he-
terojen bir kitle olduğu için, soruya net cevap vermem zor. İnsanlar ABD’ye 
genelde iyi şartlarda okumak veya çalışmak amacıyla gittiklerinden, gün-
lük hayatta toplum geneliyle uyumlu oldukları söylenebilir. Avrupa’daki 
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gibi kendi içine daha kapalı, dil öğrenmekte ve topluma entegre olmakta 
güçlük çeken Türkiye çıkışlı bir kesimle hiç karşılaşmadım. İlk etapta dil 
ve kültür konusunda yaşanan sıkıntıyı pek çok insan aşıyor, aşamayanlar 
da genelde Türkiye’ye dönmeyi tercih ediyorlar. Hayatını ABD’de sürdür-
meyi tercih edenler arasında ise, zamanının çoğunu Türkiye kökenlilerle 
geçirmeyi tercih edenlerden, bir ABD’liyle evlenip adını soyadını değiştir-
meyi seçenlere kadar son derece farklı insanlarla karşılaşmak mümkün. 
Özellikle büyük şehirlerde Türkiye asıllı insanlar zaman zaman bir araya 
gelir, etkinlikler düzenlerler; ancak toplum geneliyle ciddi bir uyumsuzluk 
veya çatışma yaşandığı söylenemez. Toplum da bireysel farklılıklara genel-
de saygılı olduğu için, ortada ciddi bir “birlikte yaşama” sorunu olduğunu 
söylemek zor. Daha önce bahsettiğim gibi, son zamanlarda birtakım ön-
yargılı söylem ve tavırlar olduğu söylenebilir; önümüzdeki yıllarda bunun 
sona ereceğini umuyorum. 

D.C:  Amerika’da yerleşen Türklerin yerleşme gerekçeleri nedir? Bir gün 
dönmek düşüncesini zihinlerinden silenler çoğunlukta mıdır?

I.G: ABD’de, diğer yabancı gruplara kıyasla, Türkiye’den gidenlerin sayısı 
epeyce düşük. Bu sayı Avrupa’daki Türk nüfusuyla da mukayese edileme-
yecek kadar az. Türkiye’den gidenlerin genelde net bir hedefi, amacı olu-
yor, eğitim veya belli bir alanda çalışmak gibi. Ortalama eğitim seviyesi 
muhtemelen diğer ülkelerdeki Türkiye diasporasına kıyasla daha yüksek-
tir. Aralarında çok iyi okullarda okuyan, çalışıp çok iyi yerlere gelen kişiler 
de var. Çoğunluğun Türkiye’ye geri dönmek isteyip istemediği konusunda 
bilgim yok, dolayısıyla bir şey söylemem imkânsız.

D.C: Amerikaya yerleşen Türklerin ikinci veya üçüncü nesli dilleri yanın-
da dinlerini de kaybediyor mu?

I.G: Türkiye asıllı nüfus az ve ancak son yıllarda yoğun olarak göçmüş ol-
duğu için, net bir şey söylemek zor. ABD’de doğup büyüyen rastladığım az 
sayıda kişi arasında Türkçeyi az-çok konuşanlar olduğu kadar, hiç anla-
mayanlar da vardı. Din konusunda da fazla yorum yapılabileceğini sanmı-
yorum. Bunun bir sebebi ABD toplumunda bu gibi şeylerin bireysel tercih 
olarak kabul edilip, alenen sorgulanıp tartışmaya açılmaması. Öte yandan, 
dinin özü ahlaki bir yaşam sürmekte ve Kierkegaard’ın belirttiği gibi sem-
bolik rütüellere iştirak etmekten ziyade, kişinin içsel sorugulamasında, bi-
reysel olarak tanrıya ulaşma çabası ve kaygısında yatıyorsa, bu denli özel 
bir konuda dışardan yorum yapmak muhtemelen doğru olmayacaktır.
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Kafka’dan Miller’e
Bir Amerika Okuması

Mehmet KURTOĞLU

Amerika ile ilgili okuduğum ilk kitap yanılmıyorsam 80’li yıllarda Türkçeye 
çevrilmiş “Fırsatlar Ülkesi Amerika” adlı bir romandı. Amerika’ya giden 
birinin başından geçenleri konu alıyordu. İlginçlikler ve tesadüflerle dolu 
ironik bir anlatımı vardı. Romanın kahramanı fırsatlar ülkesi Amerika’da 
fırsatları kazanca çevireyim derken, kıçını kaybetmekten son anda kurtu-
luyordu. Kitabında yazar “Amerika’da her tesadüf bir fırsat yaratır, her fır-
sat da bir kaybediş” demek ister adeta...  Amerika’yı konu alan bir başka ki-
tap 1987 yılında Türkçeye çevrilen  “Seyyit Kutup’un güzüyle Amerika” adlı 
eserdir. Dönemin Mısır hükümeti, Seyyit Kutup’u Mısır’dan uzaklaştırmak 
için Amerika’ya gönderir. İhvan-ı Müslim’in yükselişe geçtiği bu yıllarda, 
bu hareket içinde yer alan Seyyit Kutup’un hem Mısır’dan uzaklaşması 
uygun görülür hem de Amerika’yı gördükten sonra belki fikirsel değişim 
ve dönüşüm geçirir, diye düşünürler. Evlenmemiş, kendini davasına ada-
mış bir aydın olan Seyyit Kutup’un oteldeki odasına bir kadın göndererek 
ilk sınamayı yaparlar. Büyük âlim kadına yüz vermeyerek olayı geçiştirir. 
Seyyit Kutup, Amerika kitabında henüz yolculuğunun başında iken Doğu-
Batı medeniyet karşılaştırması yapar. Gemideki yolcuları gözlemler, onla-
rın Hıristiyanlığa ait ayınlar ve dualar yaptığını görünce, bir Cuma günü 
hareket halindeki gemide Müslümanları toplayıp Cuma namazı kıldırır. 
Cuma namazı kılmak için mukim olmak şarttır o bunun bilmekle birlikte, 
sırf İslam’ın bir rüknünü gayri Müslimlere göstermek (tebliğ etme) adına 
bu eylemi yapar. 

 1947-50 yıllarında yaşamış olduğu Amerika’yı anlatan kitap; büyük 
âlim ve sosyolog Seyyit Kutup’un bu ülke hakkındaki gözlemlerinden olu-
şuyor. Bugün baskısı kalmamış olan kitapta Seyyit Kutup, Amerika hak-
kında ciddi tespit ve tanımlamalarda bulunur, Doğu-Batı medeniyeti kar-
şılaştırması yapar ve Amerika’nın tarihi “savaş, kan ve gözyaşı tarihidir” 
diye özetler, özellikle Amerika’nın vahşiliği üzerinde durur. O günden bu-
güne Amerika’da değişen bir şeyin olmadığını, özellikle acımasızlığın ve 
vahşiliğinin artarak devam ettiğini görürsünüz. Amerikalıların karpuza tuz 
serperek yemelerinden, kadın erkek ilişkilerinin rahatlığının hayvani bir 
noktaya erişmesine değin birçok örnek bu vahşiliği adeta teyit eder.
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Amerika’nın “Vahşi Batı”yı sembolize ettiği, hatta geçmişteki “Barbar 
Roma”nın yerini alarak “Yeni Roma” olmak için çabaladığı su götür-
mez bir gerçektir. Bu bağlamda Amerika üzerine yüzlerce eser yazılmış-
tır. Bunlardan Amerika’ya muhalif söylemleriyle öne çıkan iki çağdaş 
filozof; Roger Garaudy ve Noam Chomsky’i anmadan geçemeyeceğim. 
Bu düşünürlerden Garaudy dışarıdan Chomsky içeriden muhaliftir. 
Chomsky’i Amerika’nın kendisi yetiştirmiştir. Muhalif söylemlerine rağ-
men Amerika’nın sigortası, bir nevi emniyet supabıdır. Chomsky diğer bir 
deyişle Amerika’nın milli muhalifidir. Garaudy’nin muhalifliği dışarıdan, 
özgür ve özgün, samimi ve insanidir. Amerika’nın insanlığa yaşattığı acıları 
dile getirir, modern dünyanın sancılarına parmak basar.  

Siyasi ve ideolojik bakışların ötesinde Amerika’yı edebiyat ve sanat ola-
rak ele alan birçok eser vardır. Bunlardan biri Kafka’nın görmeden kaleme 
almış olduğu Amerika adlı romanı ile 1939 yılında Henry Miller’in içerden 
biri olarak kaleme aldığı “Oğlak Dönencesi” adlı romanıdır. Burada Oğlak 
Dönencesi üzerinde durmadan önce underground yazar Bokowski’yi ha-
tırlamak yerinde olacaktır. Miller’in Oğlak Dönencesi kitabı Bukowski’nin 
underground eserlerinin habercisi gibidir. Miller gibi Amerikan toplumu-
nu özellikle cinsellik üzerinden okuyan Bukowski’nin karşılığı Doğu top-
lumlarında yoktur. Fakat modern kapitalist dünya bugün Bukowski’nin 
kitaplarında anlattığı underground yaşamı Doğu toplumlarına dayatmak-
ta özellikle kadın erkek ilişkilerinde aşikar kılmaktadır. Bu bağlamda un-
derground yani yeraltı edebiyatının Amerika’da zuhur etmesi anlamsız 
değildir.  Amerikan toplumsal yapısıyla, ideolojisiyle yakın ilişkisi vardır. 
Bunun üzerinden bir Amerika okuması yapmak aynı zamanda Amerikan 
toplumunun bilinçaltını gün yüzüne çıkarmak demektir…

Kafka, dışarıdan biri olarak kapitalizm yolunda ilerleyen Amerika’yı 
anlatırken, Miller, büyük savaş sonrası Amerikan’ın boş ve bayağılaşmış 
toplumsal yapısını kendi biyografisi üzerinden anlatır. Kafka’nın kahrama-
nı Karl ailesi tarafından Amerika’ya gönderilen bir yabancı iken, Miller’in 
kahramanı Amerikalıdır. Kafka’nın kahramanı Karl,  bir gemi yolculuğuyla 
geldiği Amerika’da; “yeni gelenlerin sık sık tehlikelerle karşı karşıya kala-
cağı” duygusu taşır. Karl’ın bu duygusu aslında Amerika’ya yolculuk eden 
herkesin taşıdığı bir korkudur. Örneğin Rasim Özdenören, Amerika’da kal-
dığı yıllarda, dilencilere özellikle para vermemesi gerektiği, zira dilenciler 
üzerinde paraların tümünü almak için ona zarar verebilecekleri konusun-
da uyarıldığını ve bu yüzden dilencilere yardım edemememin sıkıntısını 
yaşadığını belirtir. Buna bir de Amerikan filmlerini eklediğimizde, bu ülke 
ile ilgili büyük bir korkunun bilinçaltımızı meşgul ettiğini görürüz. Kafka, 
Amerika’yı görmeden hayalinde canlandırarak yazmış olduğu bu eserinde 
–bütün eserlerinde olduğu gibi- ailesi tarafından Amerika’ya gönderilmiş/
sürgün edilmiş bir gencin yaşadıkları anlatılır. Gerçek hayatında silik bir 
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tip olan ve çaresizlikle malul Kafka için dünya absürttür, absürt olduğu 
için de kabustur. 

Karşılaşmış olduğu sıkıntılar, yaşamış olduğu kırılganlıklar, güçsüzlük 
ve çaresizlikler Amerika romanında da kendini gösterir. Örneğin gemide 
tanıştığı Ateşçi’nin alacak-verecek meselesi yüzünden gemi idaresiyle ya-
şamış olduğu sıkıntıya tanık olur. Olaya müdahil olur ama herhangi bir 
şey katmaz. İşçi, sendikal haklar vs. şeyler üzerinden kapitalist Amerika 
vurgusu yapar.  Kafka’nın dünyası absürt bir dünyadır, korku ve yaban-
cılaşmanın dünyasıdır. Bu korku ve yabancılaşma Kafka’nın eserlerinde 
temposu yüksek bir heyecanla anlatılmaz, adeta sıradanlaştırılıp basitleş-
tirilerek verilir. Aynı anlatım tarzı onun Amerika romanı için de geçerlidir. 
Dayısının evinde rahat bir hayat yaşarken istemediği bir ziyareti gerçek-
leştirdiği için dayısıyla ters düşer ve oradan ayrılır, ucuz bir otele yerleşir.  
Burada odasını iki kişiyle paylaşmak zorunda kalır. Daha sonra bunlarla 
dostluk kurup iş arar. Güvendiği bu arkadaşlarının çantasını karıştırdıkla-
rını görünce tartışıp oradan ayrılıp, otelin aşçısının yardımıyla asansör gö-
revlisi olarak işe başlar.  Burada da arkadaşları onu rahat bırakmaz, bir zi-
yaretleri esnasında kavga çıkarıp, Karl’ın işten kovulmasına neden olurlar.  
Yersiz yurtsuz olan Karl Amerika’da iş bulmak için çabalar. Daha sonra 
Oklahoma Açık Hava tiyatrosuna adını değiştirerek girer. Karl’ın yaşadığı 
bu olayları Amerikan toplum sosyal hayatının bir parçası olarak görmek ge-
rekir. Amerika’yı konu alan bütün anlatımlarda, tıpkı Hollywood filmlerin-
de olduğu gibi yüksek tempolu hayat söz konusu olmasına karşın Kafka’nın 
eserinde peş peşe gelen olaylara rağmen bir sıradanlık hâkimdir. Romanın 
kahramanı Karl, heyecansız, sakin kişiliğine karşın New York’tan uzakla-
şıp dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtir. Dayısının “burada hep hızlı olur 
gelişmeler” dediği gerçeği, özellikle dayısının yanından ayrıldıktan sonra 
ardı ardına yaşar. Örneğin Karl’ın yaptığı bir yolculuk sırasında gördükleri 
Amerikan yaşam tarzını bütün çıplaklığıyla ortaya koyar: “Geç kalmaktan 
adeta korku duyan insanların uçar adımlarla koşuşturduğu ve bütün hız-
larıyla tiyatroya sürülen otomobillerin ilerlediği caddelerden geçtiler, ara 
bölgeleri geride bırakarak kentin varoşlarına geldiler; burada otomobille-
ri, ana caddelerde grevde olan metal işçilerinin gösterileri sürdüğünden 
ve zorunlu olmadıkça kavşaklardan yol verilmediğinden atlı polislerce 
durmadan ara sokaklara yönlendirildi. Böyle olunca araç karanlık, boğuk 
bir uğultuyla yankılanan ara sokakları kat etmek zorunda kaldı; böyle bir 
meydan, büyük bir caddeyi geçerlerken çevrelerini, gözün alamayacağı de-
rinliklere sahip kalabalıklar sardı; gıdım gıdım ilerleyen kitlelerle dolup 
taşan kaldırımlar, bir insanın ağzından çıkabileceğinden çok daha uyumlu 
halde şarkılarla inliyorlardı. Trafiğe açık yoldaysa bazen hareketsiz bir atın 
üzerinde bir polis, ya da bayrak taşıyan bir işçi, ya da yolun bir ucundan 
diğerine gerili pankartlar, ya da bazen etrafı emekçi arkadaşları ve yardım-
cılarıyla çevrili işçi liderleri, ya da yeterince hızlı sıvışamayıp şimdi öylece 
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bomboş ve karanlığa gömülmüş, vatmanıyla biletçinin arkada, sahanlıkta 
oturduğu elektrikli bir tramvayın vagonu görülüyordu.”1

Bir caddeden geçerken Karl’ın tanık olduğu işçi grevi, kapita-
list Amerikan hayatının bir parçasıdır. Aynı sahneyi Miller’in Oğlak 
Dönencesi’nde görmek mümkündür. Amerika demek işçi hareketleri de-
mektir. Henüz o yıllarda Kafka, Amerika’nın kapitalizmini görmüştür. 
Dayısının “burada hep hızlı olur gelişmeler” dediği şeyi yolculuk ederken 
görür, dayısının yanından kovulurken yaşar ve Amerika’da bir mülteci sav-
rulur. Bu savrulma onun Amerika’da tutunmasını zorlaştırır. Kafka’nın bi-
tiremeden yarım bıraktığı bu roman; Karl’ın Oklahoma’ya iş bulmak için 
trenle yaptığı yolculuk esnasında biter. Karl, bir hizmetçi kızı hamile bı-
raktığı için baba evinden Amerika’ya gönderilir, gemiyle yolculuktan sonra 
limana, limandan dayısının evine, oradan otele, otelden asansör işçiliğine, 
sonra da Oklahoma’da bir tiyatroda çalışmaya gider. Kapitalist Amerika’da 
tutunmaya çalışan bir gencin hayatını anlatır. Aslında Karl’ın her tutunu-
şu bir kaybediştir. Bunu daha limandan New York’a ayak bastığı sırada 
gökdelenleri gördüğü sırada yaşar. Liman’ın arkasında yükselen New York 
şehri, gökdelenler yüzbinlerce penceresiyle Karl’ı seyreder.  Şehrin yük-
selişi karşısında insanın küçülüşü vurgusuyla bireyin çaresizliği anlatılır. 
Tesadüfler Karl’ı bu şehirde tutunmasını sağlar adeta. Örneğin Karl, New 
York şehrinde dayısıyla karşılaşmamış olsa bir mülteci olarak gerisin geri 
geldiği yere dönecektir. “Eğer karaya zavallı bir göçmen olarak çıksaydı 
acaba şimdi nerede konaklayacaktı? Kim bilir, belki de onu -ki dayısının 
göçmenlik yasalarını bildiği kadarıyla bu büyük olasılıkla böyle olacaktı- 
hiç Amerika Birleşik Devletleri’ne sokmayacaklar, vatanı var yok bakma-
yıp onu gerisin geriye evine yollayacaklardı. İnsaf aranmamalıydı burada; 
çünkü Karl’ın bu konuda Amerika’yla ilgili okuduklarından edindiği izle-
nimler de çok doğruydu; burada mutluluğun tadını adamakıllı çıkaranlar 
sadece çevreleri kaygısız yüzlerle çevrili mutlu insanlardı sanki”2 Karl’ın 
New York’taki yaşamı kopuş ve yeniden tutunuşlarla devam eder. Bir nevi 
Amerikan hayat tarzının getirdiği bir durumdur bu. 

Kafka’nın ‘Karıncalar İmparatorluğu’na benzettiği bu devasa ülke/şe-
hir bireyi rüzgârın önündeki yaprak gibi savurur. Bu savruluş Kafka’nın 
kâbusudur. Kafka, ana rahminden dünyaya gelmeye benzettiği Amerika’yı 
tanımlarken; “Bir Avrupalının Amerika’daki ilk günleri hani bir doğum 
benzetilebilirdi ve hani buraya, öte dünyadan bu dünyaya ayak basarcası-
na, hızlı uyum sağlamasa da, Karl gereksiz korkulara kendini kaptırmasın-
dı. İlk yargının her zaman zayıf ayaklar üzerine oturtulabileceğini ve böyle-
likle, daha sonra elbette kendileri yardımıyla burada yaşamını sürdüreceği 

1  Kafka, Amerika, sh. 53, İtaki Yay. İstanbul, 2006
2  Kafka, a.g.e., sh. 39
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gelecekteki tüm yargıları altüst edebileceğini gözden kaçırmamalıydı.”3 
diye yazar. 

Kafka’nın “ana rahmine” benzettiği New York daha genel anlamıy-
la Amerika, Henry Miller’in Oğlak Dönencesi romanında “yumurtalığa” 
benzetilir. Hatta Miller daha da ileri giderek, romanının başlangıcından 
sonuna kadar kadın vajinasını en kaba biçimde ifade etmekten çekinme-
yerek düşüp kalktığı kadınlar etrafında Amerikan toplum hayatını tas-
vir eder. “Kötü toprağın kötü ürünüydüm” diye kendini tanımladığı bir 
Amerikalı yazar olarak Henry Miller, romanın daha ilk satırında “başlan-
gıçtan itibaren her şey kaostan ibaretti” cümlesini kullanırken, gerçekte 
Amerika’nın bir kaostan ibaret olduğunu anlatmak ister. Kendi hayatının 
merkezine oturttuğu “kaos”, aslında Amerikan yaşam tarzının bireyi sü-
rüklediği kaostur. Miller, bu kitabında birey üzerinden giderek insanları 
Amerikan rüyasından uyandırmak ister. İçi kof bir Amerika’nın içi boş 
insanlar yarattığını söyler: “Pek çok ülkenin sokaklarında gezindim, fakat 
hiçbir yerde kendimi Amerika’da hissettiğim kadar değersiz ve aşağılanmış 
hissetmedim. Amerika’daki bütün sokakların birleşip bir fosseptik çuku-
ru oluşturduğunu düşünüyorum, her şeyin emilip sonsuza dek boka dö-
nüştüğü bir ruh fosseptiği”4 diyen Miller, devamında; “içimde, derinde bir 
yerde, cinayet arzusu yatıyordu. Amerika’nın mahvını, yerle bir olduğunu 
görmeyi diliyorum. Sırf intikam duygusuyla arzuluyordum bunu; ben ve 
benim gibi seslerini yükseltip nefretlerini, isyanlarını, meşru kana susa-
mışlıklarını ifade edemeyenlere karşı işlenen suçların kefareti olarak”5 diye 
yazar.  Cemil Meriç, Freud için “lağım çukurunun kapağını açan adam” 
diye yazar. Miller’de fosseptik çukuru olarak gördüğü Amerika’nın lağım 
kapağını açan adamdır. Zira roman baştan sona kadar bayağılaşan cinsel-
liğe yer verir. Örneğin roman kahramanı Müdür Yardımcısı olarak çalıştığı 
iş yerinde, grevle karşılaştığında işçilerle patron arasında “stepne” görevi 
gördüğünü anlatırken, kapitalist Amerikan sistemini eleştirirken; “Tüm 
sistem o denli çürük, insanlık dışı, berbat, yozlaşmış ve karmaşıktı ki, bi-
raz olsun anlam ve düzen katmak deha gerektiriyordu; insanca anlayış ve 
ilgiden söz etmiyorum bile. Amerikan işgücünün çürük sistemiyle karşı 
karşıya kalmıştım ve sistemin iki yanı da koftu. Stepneydim, iki tarafında 
bana ihtiyacı yoktu, sömürmekten başka. Herkes sömürülüyordu”6 diye 
yazar. Ekonomik, siyasal, ahlaksal, sanatsal, istatiksel ve patolojik açıdan 
Amerikan yaşam tarzını gözler önüne sererken, kapitalist sisteminin eleş-
tirisini daha ileriye götürüp; “yorgun bir kamışın üstünde bitmiş koca bir 
çıbana” yani “penis”e benzetiyor ve ardından  “hatta daha da kötüydü çün-

3  Kafka, a.g.e., sh. 40
4  Henry Miller, Oğlak Dönencesi, sh. 14, Siren Yay. İstanbul, 2015
5  Miller, a.g.e., sh. 15
6  Miller, a.g.e., sh. 15
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kü kamışa benzer bir şey göremiyordum artık. Geçmişte bir hayatı olmuştu 
belki bu şeyin, bir şey üretmiş, bir anlık bir zevk vermişti en azından. Fakat 
benim oturduğum yerden bakınca en kurtlu peynirden bile daha çürük gö-
rünüyordu. Asıl şaşılacak şey kokunun onları alıp götürmemesiydi.”7

Miller, Büyük savaş sonrası yayınladığı bu eserinde Amerika’ya bir 
sanatçı duyarlılığıyla ciddi eleştiriler yöneltir, Amerikan toplumunun ka-
nunsuz, dengesiz, tutarsız, cinnetli ve lanetli olduğunu söyler. Onu bugün 
dahi haklı çıkaran bu eleştirileri özgürlükler ülkesi Amerika’da karşılığını 
bulur ve eseri tam yirmi yıl kendi ülkesinde sakıncalılar listesinde yer alır. 
Aslında kitap görünürde cinsel içerikli olmasından dolayı sakıncalı görülse 
de, gerçekte Amerika’ya ciddi eleştiriler yönelttiği içindir. Öfkesini kont-
rol edemeyen bir adam yahut yediklerini hazmedemeyip kusan biri gibidir 
Miller. Onun anlattığı Amerika, insanlığa rahatsızlık veren bir kusmuktur 
adeta. 

Ayrıca Avrupa’nın kana susamışlığı ile Amerika’nın yamyamlığını kar-
şılaştırır. Çünkü geçen yüzyılın çocuğudur Miller, iki büyük savaş görmüş-
tür. Nihilizm ve varoluşçuluğun rağbet gördüğü bu süreçte, kapitalizm 
olarak büyüyen Amerika’yı değil,  yumurtalığa, bir fosseptik çukuruna dö-
nüşen çürümüş Amerika’yı sorgular. Toplumun içinde bulunduğu cinnet 
haline daha o yıllarda parmak basar. “Amerika’da sürekli cinnet getirilir. 
Enerjinin, kana susamışlığın akıtılabileceği bir şeye ihtiyaç var. Avrupa 
savaşlarla düzenli olarak kan akıttı, oysa Amerika barışçı ve yamyam. 
Dışarıdan bakınca harikulade bir bal peteğini andırır, bütün erkek arılar 
çalışma çılgınlığıyla birbirinin üstüne yığılır; içeriden bakınca her ferdin 
komşusunu öldürüp iliğini emdiği bir mezbahadır burası. Yüzeyde cesur, 
erkeksi bir dünya gibi görünür, fakat aslında kadınlar tarafından yönetilen 
bir kerhânedir; yurttaşların pezevenklik yaptığı ve yabancıların tenlerini 
sattıkları bir kerhâne. Kimse kıçının üstüne oturup de elindekilerle ye-
tinmeyi bilmez. Sadece her şeyin, cehennem ateşlerinin bile sahte olduğu 
filmlerde olur bu. Bütün kıta derin uykudadır ve o uykuda muazzam bir 
kâbus cereyan etmektedir”8

Miller’in bahsettiği cinnet hali, bugünün Amerika’sında daha bir kök-
leşmiş daha bir yaygınlaşmıştır. Kana susamışlık ve cinnet ilköğretim se-
viyesine kadar inmiş. Daha o yıllarda bunu gören Miller, “ülkenin tama-
mı kanunsuz, tehlikeli, patlamaya hazır ve şeytani. Havasında, ikliminde, 
aşırı görkemli doğasında, kayalık vadileri yarıp geçen taşkın ırmaklarında 
var; olağanüstü uzaklıklarında, çorak çöllerinde, aşırı yeşil hasatta, devasa 
meyvelerinde var; idealist kanların karışımında, yasaların ve dillerin tutar-
sızlığında; mizaçların, ilkelerin, ihtiyaçların ve zorunlukların karşıtlığında 

7  Miller, a.g.e., sh. 22
8  Miller, a.g.e., sh. 44
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var bütün bunlar. Kıta gömülü şiddetten, tufan öncesi canavarların kemik-
lerinden, nesli tükenmiş insan ırklarından, lanetli gizemlerden geçilmi-
yor. Atmosfer bazen o denli elektrikleniyor ki ruh bedenden çıkıp cinnet 
getiriyor. Her şey yağmur misali kovalar dolusu boşanıyor ya da kuraklık 
oluyor”9 diye yazar. Böylece Amerikan toplumunun psikolojini çok güzel 
ortaya koyar. 

Amerika genellikle can alıcı ışıkları, Hollywood filmlerindeki yaşam 
tarzları, sınırsız özgürlüğüyle “rüyalar ülkesi” olarak lanse edilmeye çalı-
şılmıştır. Miller, dışarıdan görülen yüzünü değil de, karanlıkta kalan yüzü-
nü anlatır. Becerilen bir kadın üzerinden Amerika’yı geneller ve “Babil’in 
bütün kaypak fahişelerinin anasına” benzetir. “Bu Brodway, bu New York, 
bu Amerika. İki ayaklı, kanatlı ve şuh.  Amerika’nın vücut bulmuş hali, 
kanatlı ve cinsiyetli. Lubet, cesamet ve nefret- üzerine biraz hidroklorik 
asit, nitrogliserin, afyon ruhu ve akik tozu serpilmiş. Ne saltanat, ne ihti-
şam! Doğrusu ve yanlışıyla Amerika bu işte ve iki yanında okyanuslar var. 
Hayatımda ilk kez kıtanın bana bütün kütlesiyle tosladığını hissediyorum, 
gözlerimin ortasına. Amerika bu, buffalo olsun ya da olmasın,  umudun 
ve hayal kırıklığının zımpara taşı Amerika. Amerika’yı Amerika yapan her 
şey vardı onda; kemik, kan, kas, gözyuvarı, yürüme biçimi, ritim, duruş, 
güven, cüret ve kof cesaret.”10

Miller,  ilk satırından son satırına kadar argo ve küfrü eksik etmediği 
romanında, insanın içini soğutuyor. Argo ve küfrü öylesine yerinde kul-
lanıyor ki, siz o küfürleri görmüyor, bilakis yapılan bu küfürlü eleştirileri 
Amerika’nın hak ettiğini düşünüyorsunuz. Bu bir nevi mazlumun zalime 
karşı duruşu öfkesi; daha doğrusu “Allah kötü sözün açıkça söylenmesini 
sevmez; ancak zulme uğrayanlar müstesnadır”11 ayetinin bir tezahürü… 

Aslında Miller’in yaptığı bir özeleştiri. Bunu da kendi biyografisi üzerin-
den bütün cesaretle yapar. Zira çürümüş, fosseptiğe dönüşmüş Amerika’nın 
bir bireyi olarak, düşkünlüğünü, ahlaksızlığını bütün çıplaklığıyla anlatır. 
Hazmedemediği Amerikan yaşam tarzını edebiyat yoluyla kusar. Namuslu 
bir aydındır. Ülkesini yalnızca savaşıp kan dökmesi dolayısıyla eleştirmez, 
o yıllarda bütün şiddetiyle devam eden siyah- beyaz ayrımı eleştirir. “Birkaç 
gün önce Kuzey ile Güney’i ayıran hayali sınırı aştım. At arabası süren bir 
zenci yanımdan geçinceye kadar farkında değildim; adam geçerken ayağa 
kalktı ve şapkasını çıkarıp beni saygıyla selamladı. Kar gibi beyaz saçları, 
asil bir yüzü vardı. Kendimi korkunç hissetmeme neden oldu bu; köleliğin 
hâlâ sürdüğünü anladım. Bu adam bana şapka çıkartmak zorundaydı çün-
kü ben beyaz ırka mensuptum.. Oysa asıl benim ona şapka çıkartmam ge-

9  Miller, a.g.e., sh. 43
10  Miller, a.g.e., sh. 336,337
11  Nisa 148. Ayet



176

Mehmet KURTOĞLU
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 K
ış

 2
01

7 
/ 

19
: 1

69
-1

76

rekirdi! Beyaz ırkın siyah ırka uyguladığı korkunç işkenceden sonra ayakta 
kalmayı başarmış birini benim selamlamam gerekirdi. Ona sistemin bir 
parçası olmadığımı, açık ve samimi bir jestle bulunamayacak kadar cahil 
ve acımasız beyaz kardeşlerim adına özür dilediğimi bildirmek için şapka-
mı ilk ben çıkarmalıydım.”12

Miller, romanında Amerika içen söylenmesi gereken bütün sözleri söy-
lemiş, daha o yıllarda kof ve kokuşmuş Amerika’ya ayna tutmuştur. Bu bağ-
lamda Oğlak Dönencesi, bir roman olmanın ötesinde gerçek bir Amerikan 
eleştirisi olarak görülmeli öyle de okunmalıdır. Miller, bunu henüz kita-
bın ilk satırlarında şöyle dile getirmiştir: “Halkımın tarihinde bir rolüm 
olmadığına göre tarih bunu inkâr edebilir, fakat söylediğim her şey yanlış, 
önyargılı, kinci, art niyetli bile olsa; ben yalancının, zehirleyicinin teki bile 
olsam sözlerim yine de gerçeğin ta kendisidir ve yutulması gerekecektir.”13

Sonuç olarak Seyyit Kutup’tan Roger Garaudy’e,  Kafka’dan Miller’e 
kadar bütün düşünür ve sanatçılar Amerika’yı tanıma ve tanımlamaya ça-
lışmışlardır. Çünkü yaşadığımız çağı ve içinde bulunduğumuz medeniyeti 
anlayabilmek için yüzyılımızın bu ‘Yeni Roma”sına kulak kesilmek, göz-
lemlemek ve tanımak gerekir. Bunu da ancak sanat ve felsefe üzerinden 
yapabiliriz. Amerikan ruhuna nüfuz etmiş Miller gibi sanatçılara, Garaudy 
gibi filozoflara kulak kesilmeliyiz. Ve Miller’in yenilir yutulur cinsten olma-
yan Amerika eleştirisinin haklılığını bir kez daha düşünmeliyiz…

12  Miller, a.g.e., sh. 302,303
13  Miller, a.g.e., sh. 22
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Ünal Gündoğan, Amerikan Yüzyılı, Adres Yayınları, Ankara 2009, 350 
sayfa.

Annales Okulunun en önemli temsilcilerinden biri olan Fernand Braudel, 
tarihin ortaçağdan kalma tek yörüngeli ve tek katmanlı anlayışına yeni bir 
yorum getirerek Annales okulunu salt protest bir forum olmaktan çıkardı. 
Braudel’le beraber daha tutarlı ve kurumsal bir akıma dönüşen Annales 
okulunun total yaklaşımı, siyasi vakaya odaklanan büyük anlatının yerine 
tarihin arka planda kalan ya da kayda değer görülmeyen diğer aktörlerini 
ve siyasi hikâyenin dışında kalan cihetlerini de içine alan çok yönlü bir 
tarihçilik yarattı. Braudel’in Tarih yaklaşımına getirdiği belki en önemli 
yorum ise, zamanı üç farklı katmanda hareket eden bir akış olarak tasnif 
etmesiydi. Ona göre her şeyi kuşatan zaman Kısa, Konjonktürel ve Uzun 
olmak üzere üç farklı düzeyde ilerliyordu. Kısa olan zaman hızlı değişen 
ve daha ziyade gündelik olaylara tesir eden düzeyi, Konjonktürel olan 
toplumların ve devletlerin biraz daha yavaş akan zamanını, uzun olan 
zaman ise tarihin yaşandığı sahneye tekabül eden ve Braudel’in tarihçilik 
anlayışında çok önemli bir yere sahip olan akış ve değişim hızı en yavaş 
olan coğrafyaya karşılık geliyordu.

20. yüzyıl, Braudel’in Konjonktürel olarak tanımladığı zaman 
katmanının belki de tarihin hiçbir döneminde görülmemiş hızla ilerlediği 
bir tarihsel aralığı ifade eder. Elbette Kısa zaman da Konjonktürel olana 
paralel şekilde çok hızlı ilerlemektedir fakat tarihe istikamet veren 
olaylar Konjonktürel katmanda vuku bulmaktadır. Olayların akış hızı 
öylesine baş döndürücüdür ki, Ortaçağların muktedir imparatorlukları 
tarih sahnesinden parçalanarak çekilmiş, büyük miraslar üzerine küçük 
devletçikler kurulmuş ve dünyaya hükmeden yeni süper güçler vücuda 
gelmiştir. Tanıtacağımız kitaba konu olan ABD de bu hızlı akışta dünya 
siyasi sahnesine giriş yapmıştır. I. Dünya Savaşı ise, Dünya siyasetine 
müdahil ve oyun değiştiren bir aktör olarak dâhil olduğu kırılma 
noktasıdır. Dolayısıyla son yüzyılda ABD’nin başrolde olduğu pek çok tarih 
anlatısı ve olayların tahlilinde bir süper güç olarak ABD’nin merkez devlet 
pozisyonunda yer aldığı mebzul miktarda siyaset teorisi üretildi.

Ünal Gündoğan’ın kaleme aldığı Amerikan Yüzyılı, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Yükselişi ve 11 Eylül 2011 isimli eser temel olarak ABD’nin 

* Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi
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henüz devletleşememiş bir İngiliz kolonisi olduğu dönemden başlayarak, 
sırasıyla bağımsızlık süreci, ABD’nin I. Dünya savaşıyla beraber Dünya 
siyaset sahnesine güçlü bir giriş yapması, II. Dünya savaşından sonra 
Dünya’daki geleneksel güç merkezlerini tamamen değiştiren ve Avrupa 
devletlerini gölgede bırakan bir süper güce dönüşmesi, soğuk savaş 
döneminde Sovyet Rusya ile arasında yaşanan yüksek gerilim ve Dünya 
siyasetinin bu iki kutuplu gerilimin tesiri altında yaşadığı mücadeleler 
ve son olarak 11 Eylül saldırısı ve akabinde ABD’nin artık yaptıkları 
için herhangi bir uluslararası meşruiyete ihtiyaç duymayan zorba bir 
hegemona dönüşme süreci bir kronoloji ve olayların ilişki örüntüleri 
gözetilerek aktarılmaktadır. Yazar, kitabında bir teorik yaklaşım ya da 
Uluslararası ilişkiler disiplininin izin verdiği esneklik sınırlarında geleceğe 
dair kehanetler sunma iddiası taşımamaktadır. Müellifin eserin telifinden 
murat ettiği esas gaye, ABD’nin bağımsızlığını kazanmasıyla başlayan 
süreçten,  11 Eylül 2011 saldırısına kadar geçen zamanda onu bugün karşı 
karşıya olduğumuz ABD’ye dönüştüren süreci tarihe bağlı bir disiplin 
içinde aktarmaktır. Muhakkak ki, tarih doğası gereği hiçbir zaman siyaseti 
dışlayamayacak, ya da siyaset biliminden dışlanamayacak kadar politik bir 
disiplindir. Bu sebeple kitaba konu olan anlatı kaçınılmaz şekilde siyasidir.

Kitabın ilk kısmında ABD’nin henüz bütün dünyayı kuşatacak süper 
gücüyle zehirlenmemiş idealist esasları vurgulanır. ABD’nin kuruluş 
aşamasında ve henüz küresel bir süper güce dönüşmeden önce vaz’ 
ettiği bütün esasların güç ve nüfuzu arttıkça nasıl gözle görünür şekilde 
silikleştiği ve en sonunda ABD hegemonyasını meşrulaştıran propaganda 
araçlarına dönüştüğü kitabın sunduğu olay ve kronoloji tablosunda 
teşhir edilir. Elbette ABD’nin günahkâr tarihi yakın dönemde şahit 
olduğumuz olaylardan çok önce başlamaktadır. Mevzubahis devlet, yeni 
kıtada yaşayan yerli halkların kanları üzerine inşa edilmiştir. Fakat yine 
de harice karşı müdahaleci olmayan (izolasyon yanlısı) evrensel barış ve 
huzuru temel dış politika ilkeleri olarak tayin eden bir devletin gücüyle 
orantılı olarak yaşadığı dramatik yozlaşma kayda değerdir. Eser müellifi, 
söylem düzeyinde değişmese bile eylem noktasında büyük bir değişim 
geçiren yaklaşımı ABD’nin gücüyle orantılı olarak değişen ihtiyaçlarına 
bağlamaktadır. Çünkü artık içine kapalı kalarak tatmin olamayacak kadar 
büyük bir ekonomidir ve büyük bir pazar alanı oluşturmaksızın büyümesini 
sürdürmesi mümkün değildir.  ABD’nin bağımsızlığını kazandıktan sonra 
içerde ve dışarda atlattığı silahlı mücadele süreçleri Amerikalılık bilincini 
geliştiren katkılar yapsa da, yazara göre dünya siyasetine güçlü ve etkin bir 
aktör olarak girmesi I. Dünya savaşına taraf bir devlet olarak dâhil olmasıyla 
başlar. ABD artık Dünya güç denkleminin görünür ve önemli bir parçasıdır. 

ABD’yi güçlü bir devlet olmanın ötesinde iki kutuplu bir güç arenasının 
süper gücüne dönüştüren dönüm noktası ise II. Dünya savaşıdır.  Eğer 
Pearl Harbor saldırısını bir kenara bırakırsak ABD bu savaştan neredeyse 
hiç hasar almadan çıkmıştır. Bunun aksine Avrupa ve dünya siyasetini 
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uzun süre domine etmiş Almanya, Fransa İngiltere ve Sovyet Rusya gibi 
ülkeler savaştan çok büyük bir yıkım yaşayarak ayrılmışlardır. Hitler’le 
beraber istilacı bir faşist güç olarak bütün Avrupa’yı hatta dünyayı tehdit 
eder duruma gelen Almanya savaştan çok ağır bir yenilgiyle ayrılmış ve 
yüklü tazminat bedelleriyle çok uzun bir süreliğine pasif bir güç haline 
getirilmiştir. Pearl Harbor saldırısından sonra Japonya’nın Hiroşima 
ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombaları Japonya’yı küresel askeri 
mücadele sathından nerdeyse tamamen silmiştir. Bu olay nükleer silahların 
yüksek tahrip ve tehdit gücünü ortaya koymakla beraber,  ABD’nin sadece 
Japonya’yı değil bütün dünyayı muhatap alan gözü kara bir meydan 
okuması olarak oldukça derin bir iz bırakmıştır. Bu olaydan sonra bir 
daha nükleer silah kullanma çılgınlığı tekrar edilmemiş olsa da, Dünya 
güç dengesinde yerini sağlamlaştırmak isteyen bütün devletler nükleer 
askeri güce sahip olma yarışına girmiştir.  ABD, Avrupa devletlerini faşist 
Almanya’nın saldırganlığa karşı koruyan kurtarıcı ülke rolünü üstlenmiştir. 
Bu kurtarıcı rolünün kaçınılmaz bir bedeli de vardır. Savaşı müteakip 
olarak ABD, Avrupa ülkelerini kontrol eden bir güce dönüşmüştür. Bu 
durum her ne kadar Ortaçağdan kalma kadim bir güç ve siyaset geleneğini 
temsil eden Avrupa’nın büyük devletlerini rahatsız etse de, bir süre 
sonra kabullenilmiş bir hal alacaktır. Savaştan sonra hazırlanan Truman 
doktrini ve Marshall planı, bir taraftan savaştan büyük bir yıkımla çıkan 
Avrupa devletlerini ekonomik anlamda rahatlatmak amacını güderken 
diğer taraftan da Sovyet Rusya’nın Avrupa’da ideolojik uydu devletler 
kurma teşebbüsüne set çekmeye matuf bir çabadır. Dünyaya hâkim 
olmaya çalışan bu iki kutbun arasında başlayan yüksek gerginlik, Soğuk 
Savaşın başlamasına neden olacaktır. Bu dönemde dünya sadece coğrafi 
olarak değil siyasi olarak da iki kutba bölünmüş ve nerdeyse bütün Dünya 
coğrafyası bu iki kutuplu soğuk savaşın mücadele sathına dönüşmüştür. 
Soğuk savaş dönemi ABD’nin bütün dünyaya korku salan sorgulanamaz 
süper gücünü sınayan bazı önemli tecrübelerin de yaşandığı bir dönemdir. 
ABD ve Sovyet Rusya’nın etkinlik alanlarında kendi maslahatlarını ve bu 
maslahatlar çerçevesinde müttefiklerini doğrudan desteklemeyi öngören 
siyaseti, Küba devriminde ABD aleyhine büyük bir sarsıntı yaşamıştır. 
Fidel Castro’nun 1959 yılında gerçekleştirdiği silahlı devrimle ABD yanlısı 
general Batista’yı devirerek yerine Sosyalist bir rejim kurması ABD 
açısından tahammül edilemez bir yenilgi olarak kayda geçmiştir. Fidel 
Castro rejimini yıkmaya yönelik örgütlenmeler desteklenip silahlı bir karşı 
devrim koordine edilmeye çalışılsa da Domuzlar Körfezi Çıkarması büyük 
bir hezimet olarak son bulmuştur. 1965 yılından 1973 yılına kadar devam 
eden ve ABD’nin karizmasını ciddi anlamda sarsan bir diğer tecrübe de 
Vietnam’da yaşanmıştır.  Doğrudan sıcak bir savaşın yaşandığı Vietnam’da, 
çok etkili hava gücüne rağmen karada bir ilerleme kaydedilememiş 
ve Vietnamlı gerillalara karşı ağır kayıplar verilmiştir. ABD, uzadıkça 
içinden çıkılmaz bir bataklığa dönüşen bu savaştan o dönem güvenlik 
danışmanı olarak çalışan daha sonra 1973-77 yılları arasında da Dışişleri 
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Bakanı olarak görev yapan Henry Kissinger’in realist ve akılcı yaklaşımı 
sayesinde çıkabilmiştir. Bu savaşta alınan net yenilgi bol bol hamaset sosu 
katılmış Vietnam konulu Holywood filmleriyle telafi edilmeye çalışılmıştır. 
ABD’nin, dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen askeri darbelere 
destek vermek ve doğrudan askeri müdahalelerde bulunmaktan, dahili 
çatışmaları finansman ve silah yoluyla yönlendiren ve destekleyen güç 
olmaya kadar çok geniş bir dairede seyreden proaktif dış siyaseti bu iki 
başarısız tecrübeyle ağır yara almıştır. Bu başarısız tecrübelerle sarsılan 
ve dönem dönem ciddi krizler yaşayan ABD politikası, Sovyet Rusya’nın 
dağılmasının peşi sıra Demir Perde ülkelerindeki sosyalist rejimlerin 
peş peşe yıkılmasıyla büyük bir rahatlama yaşamıştır. Artık her zaman 
olduğundan daha zorba ve başına buyruk bir süper güç vardır.  Yazarın 
da özellikle vurguladığı gibi bu tarihten sonra rekabet gücü çok yüksek bir 
süper gücün yerini, harici icraatları için uluslararası bir icazet ve meşruiyet 
olmaksızın hareket eden hegemonik bir güç almıştır. 

Yazarın anlatısında çok merkezi bir yer alan 11 Eylül saldırısı da 
aslında uzun bir olaylar zincirinin son halkası olarak takdim edilmektedir.  
Zira ABD’nin dünyaya pazarladığı yüksek ilke ve değerleriyle net 
tenakuzlar gösteren oldukça pragmatik dış siyaset paradigması, muhtelif 
coğrafyalarda vuku bulan siyasi hadiselerde her seferinde yeniden ve 
kötü bir şekilde tecrübe edilmiştir.  Fakat 11 Eylül sürecinin ideolojik alt 
yapısını hazırlayan olaylar zinciri, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman 
olan Ortadoğu coğrafyasında yaşanmıştır. Arapların “Nekbe” yani felaket 
olarak isimlendirdiği İsrail’in 1948’deki kuruluş ilanından sonra bu 
ülkenin hamiliğine soyunan ve BM’de bu ülke aleyhine çıkacak bütün 
kararlara sahip olduğu veto hakkıyla set çeken, İran’da seçimle başa gelen 
Musaddık’ın devrilmesi için şah rejimine doğrudan destek veren ve oldukça 
uzun ve tüketici Irak-İran savaşında oldukça ikircikli bir tavırla silahlı 
mücadeleyi endüstriyel bir pazar olarak okuyan tavrıyla ABD; Ortadoğu 
özelinde ve genel olarak Müslüman coğrafyasında vücuda gelecek ona 
müteveccih nefretin temellerini atacaktır.  Eser bu anlamda 2001’de 
yaşanan 11 Eylül saldırısıyla farklı bir seviyeye çıkan ABD zorbalığının 
yükseliş aşamalarını başarılı bir şekilde aktarmıştır. Eserin müellifi 11 
Eylül saldırısıyla neticelenen olaylar zincirini, ABD’lilerin Müslümanları 
muhatap alarak sorduğu “Bizden Neden Nefret Ediyorlar” sorusu altında 
ayrıntılı bir biçimde anlatmaya çalışmaktadır.

11 Eylül saldırısı, bir tarafıyla ABD’nin Pearl Harbor Saldırısıyla 
beraber kendi topraklarında uğradığı en büyük saldırı durumundayken, 
öte taraftan da ABD’nin Müslüman coğrafyasında başlatacağı savaşların 
meşruiyet sağlayıcısıdır. Bu savaşla beraber ABD’den başlayan ve başta 
Avrupa olmak üzere bütün dünyaya yayılan güçlü bir İslamofobya 
dalgası ortaya çıkacaktır. Herhangi bir delil ve kanıt gösterme ihtiyacı 
hissedilmeksizin Afganistan ve Irak peş peşe işgal edilecek ve bu ülkelerde 
yaşayan yüzbinlerce Müslüman sivil hayatını kaybedecektir. Bu süreçte 
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ABD ve Avrupa’da yaşayan Müslümanların maruz kaldığı tazyik ve nefret 
de cabasıdır. Yine de olan biten hiçbir şey dönemin ABD başkanı George W. 
Bush’un ağzından kaçırdığı Haçlı saldırısının haklılığının sorgulanmasına 
bir sebep oluşturmayacaktır. ABD artık hegemon bir güç olarak istediği 
ülkeyi işgal edebilmekte ve bunun haklılığı için hiç kimseyi ikna etme 
ihtiyacı duymamaktadır. Seçim kampanyası boyunca Müslümanları ve 
ABD’de yaşayan göçmenleri ırkçı nefret söylemleriyle hedef alan Donald 
Trump’ın başkan olarak seçilmesi ve Avrupa coğrafyasında sağ partilerin 
güçlü yükselişi 11 Eylül Saldırısıyla başlayan İslamofobik propagandanın 
meyveleri ya da 11 Eylül saldırısıyla başlayan yeni dönemin berraklaşması 
olarak okunabilir.

Yazarın eserinde takip ettiği yöntem ve sunduğu içerik genel anlamda 
başarılı ve tatmin edicidir. Fakat ABD’nin hegemonik bir güce dönüşmesiyle 
sonuçlanan yayılmacı karakterinin sadece politik bağlamda ele alınması, 
ABD’nin siyasi ve askeri hegemonyasından çok daha kuşatıcı ve etkili olan 
kültürel hegemonyasının bir nebze de olsa işlenmemiş olması bizce büyük 
bir eksikliktir. Bu bağlamda müellifin ABD yayılmasını 12. ve 13. yüzyıllarda 
çok güçlü ve tahripkâr şekilde ortaya çıkan Moğol istilalarıyla mukayese 
etmesi analojik açıdan oldukça sağlıksız görünmektedir. Moğolların çok hızlı 
ve etkili askeri hareketleri kalıcı bir kültürel hegemonyaya dönüşemezken, 
bugün ABD’nin beslenme alışkanlıklarından giyim kuşama, sinema ve 
müzikten sosyal medyaya kadar uzanan pek çok alana nüfuz etmiş kültürel 
bir hegemonyasının varlığı inkâr edilemez bir vakadır. Bunun yanında 
II. Dünya Savaşından sonra tedrici olarak gelişen ve nihayetinde bir 
müttefiklik ilişkisine dönüşen Türkiye-ABD ilişkilerinin biraz daha geniş 
ve derinlikli şekilde eserde yer bulmayı hak ettiği kanaatindeyiz. 

Eserin sunduğu en önemli katkılardan biri de, 11 Eylül saldırısından 
sonra yaşananların yarattığı tek kutuplu bir dünya beklentisini telifinden 
henüz çok kısa bir geçmiş olmasına rağmen tekzib etmesidir. Çünkü 
yazının henüz başında işaret etmeye çalıştığımız Konjonktürel katmanın 
giderek yükselen akış hızı, geleceğe dair öngörü ve kehanetleri günden 
güne daha zor hale getirmektedir. Eser’in müellifi herhangi bir öngörü 
ya da kehanet iddiasında olmamakla beraber sunduğu perspektif, 
ABD’nin günden güne biraz daha sivrilecek hegemonik yalnızlığına işaret 
etmektedir. Fakat Obama’nın iki dönemlik iktidarından sonra ABD 
Ortadoğu’daki müdahaleci etkinliğini günden güne azaltmış ve enerjisini 
rekabet gücü yüksek Çin ve Hindistan gibi ülkelerin faaliyet alanlarına 
yöneltmiştir. Bunun yanı sıra Rusya, ABD’nin Ortadoğu’da bıraktığı 
boşluğu Sovyet Rusya döneminden kalma etkinlik alanlarını yeniden 
kazanmak ve bölgedeki güç ve alanını tahkim etmek yönünde değerli bir 
fırsat olarak kullanmaktadır. Son dönemde özellikle Avrupa’daki eski 
Sovyet uydularında yaşanan gelişmeler, Rusya’nın yeniden küresel bir güç 
olarak kendini hissettirmek konusundaki istekliliğine delalet etmektedir. 
Dolayısıyla artık ABD’nin dünyayı tek kutuplu bir hegemon güç olarak 
yönettiğini iddia etmek güçtür. 
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Amerikan Dış Politikası ve 
Düşünürleri

Nuri SALIK*

Perry Anderson, Amerikan Dış Politikası ve Düşünürleri, NotaBene 
Yayınları, (çev. Barış Baysal), Ankara, 2015, 232 sayfa.

Batı Marksizminin ve Yeni Sol hareketin önde gelen isimlerinden biri 
olan Perry Anderson tarafından kaleme alınan Amerikan Dış Politikası 
ve Düşünürleri isimli eser, küresel siyasetin hegemon gücü Amerika’nın 
dış politika dinamiklerinin, zihniyetinin, eğilimlerinin, uygulamalarının 
ve temel düşünülerinin okuyucuya kapsamlı bir tartışmasını sunuyor. 
“Hâkimiyet” ve “Diplomasi” olmak üzere iki ana bölümden oluşan kita-
bın ilk kısımda Anderson, 19. yüzyıldan günümüze kadar geçen süreçte 
Amerikan dış politikasının detaylı bir analizini yapıyor. “Diplomasi” isimli 
ikinci kısımda ise, daha önce Amerikan dış politikası literatürüne katkıda 
bulunan yazarların çalışmalarını mercek altına alıyor. 

Anderson, kitabının şu ana kadar oluşan literatürden temel olarak üç alan-
da farklılaştığını belirtmektedir. Bu alanlar uzamsal, mekânsal ve siyasal 
olarak tasnif edilmektedir (s.7). Uzamsal alanda kitap, 19. yüzyıldan gü-
nümüze kadar geçen süreci ele alarak uzun erimli bir kronolojik yaklaşım 
sergilemektedir. Bu çerçevede, daha önceki çalışmaların belirli bir zaman 
aralığına odaklanan perspektifinden büyük oranda farklılaşmaktadır. 
Coğrafi alanda,  önceden komünizmle yönetilen İkinci Dünya ve eski sö-
mürgelerden oluşan Üçüncü Dünya’da ABD emperyal gücünün izini sür-
mektedir. Bu çerçevede kitap, ABD politikalarının farklı coğrafyalardaki 
yansımalarının karşılaştırmaya olanak sağlayan bir biçimde detaylı fotoğ-
rafını çekmektedir. Uzamsal ve coğrafi alanların yanı sıra, kitabın politik 
alanda farklı bir amacı bulunmaktadır. Anderson, sol cenahın oluşturduğu 
literatürde heyecanla üzerinde durulan ABD hegemonyasının gerilemesi 
meselesine daha kuşkucu yaklaşmakta ve bu gerileme söyleminin daha 
nesnel bir biçimde ele alınması gerektiğini belirtmektedir (s. 8).

Kitabın başlangıcında ABD’nin 20. yüzyılda dünya siyasetinde üstlendiği 
rolün 19. yüzyıldaki tarihsel temellerini irdeleyen Anderson, ABD’nin yük-
selişini dört temel tarihsel etkene bağlamaktadır. Bunlar benzeri olmayan 
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bir ekonomi, istisnai bir coğrafyada neşet eden kültür, ilahi misyon yük-
lenmiş bir ulus fikri ve tüm zamanların en özgürlükçü anayasasına sahip 
bir cumhuriyetin Yeni Dünya’da kurulmakta olduğu inancıdır (s. 15). 19. 
yüzyıldan itibaren ABD, bu dört tarihsel etken etrafında önce Amerikan 
kıtasına daha sonra dünyanın çeşitli yerlerine yayılmaya başlamıştır. Daha 
o tarihlerde, ABD Başkanı Jackson ABD’nin misyonuyla ilgili şöyle demek-
tedir: “Açık kaderimiz Tanrı’nın bize bulunduğu bütün kıtaya yayılma ve 
onu elde etme hakkı, o büyük özgürlük ve federe özerklik deneyimini he-
defler.. Tanrı eliyle sunulmuş dinç ve taptaze bir ülkenin dünya ulusları 
adına mukaddes bir görevi vardır” (s. 16). Bu ifadeler ABD’nin daha erken 
dönemlerde kendisine biçtiği rolü –Açık Kader- göstermesi bakımından 
oldukça önemlidir. Bu düşünceye göre, Tanrı tarafından desteklenen bir 
ulusun doğal olarak dünyaya yayılma hakkı bulunmaktadır. 

Anderson’a göre, Woodrow Wilson’un ABD Başkanı seçilmesi Amerikan dış 
politikasının yörüngesini ciddi anlamda değiştirmiştir. Wilson, “Tanrı’ya 
inanmasam, gelişigüzel bir dünyaya doğru gözlerim kapalı gittiğimi dü-
şünürdüm. Ben Tanrı’ya inanıyorum. Bu ulusu Tanrı’nın yönlendirdiğine 
inanıyorum.. Dünya uluslarına özgürlük yolunda nasıl yürümeleri gerekti-
ğini göstermek için seçildik” ifadelerini kullanarak tıpkı kendisinden önce-
ki bazı ABD başkanları gibi Tanrı’nın ABD’ye biçtiği yoldan bahsetmekte-
dir (s. 19). Bu eğilimin sonu, Wilson’ın 1917’de ülkesini I. Dünya Savaşı’na 
sokması olmuştur. Wilson, ABD’nin öncülüğünde bir uluslararası düzen 
kurulması gerektiğini öne sürmüştü fakat ABD kamuoyu böyle bir rolü oy-
namak için hazır değildi. Sonuç, ABD’nin kurduğu Milletler Cemiyeti’ne 
katılmaması olmuş ve 1920 yılında Wilson rakibi Harding karşısında ağır 
bir yenilgi alarak başkanlık seçimini kaybetmiştir (s. 21). 

ABD, İkinci Dünya Savaşı’na Hitler’i durdurmak için girmiştir. Her ne ka-
dar savaş sırasında Washington, Moskova ve Londra arasında bir ittifak 
kurulsa da, ABD’nin savaş sonrası için asıl amacı dünyanın kapitalizm için 
güvenli hale getirilmesiydi (s. 26). Fakat İkinci Dünya Savaşı çok farklı bir 
dünya düzeninin fitilini ateşledi; 1943’ten itibaren ortaya çıkan tablo ABD 
ve SSCB’nin iki rakip güç odağının sahneye çıkacağını gösteriyordu. Yeni 
düzenin iki rakip ideolojisi olacaktı: kapitalizm ve komünizm. Anderson’un 
altını çizdiği gibi komünizm, kapitalizme bir alternatif değil tam tersine 
onu yeryüzünden silmeyi hedefleyen bir reddedişti (s. 28). Bu ortamda 
Roosevelt’in planı bütün dünyanın ABD’nin merkezinde olduğu bir ta-
hakküm altında birleşmesiydi. Bunun için kollar sıvandı ve savaş sonrası 
dünya barışını korumak adına Dünya Bankası, IMF ve Birleşmiş Milletler 
kuruldu. Tabi ki kurulan yeni düzen ABD’nin egemenliğini yansıtmalıydı 
ve öyle de oldu (s. 32-33).
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Soğuk Savaş, iki süper gücün - ABD ve SSCB - arasındaki bir mücadele 
olarak tasvir edilse de 1946-1947 yılları arasındaki SSCB, ABD’nin büyük 
stratejisine yaklaşacak bir konumda bulunmuyordu. ABD, dünya tarihinde 
ilk kez atom bombasını kullanan devlet olarak iktidar üstünlüğüne sahipti 
(s. 37). ABD’nin SSCB stratejisi komünizmin dünya sathında yayılmasını 
engellemeyi hedeflediği için adına “önleme stratejisi” adı verildi. Her ne 
kadar adı önleme olsa da ABD’nin hedefi düşmanı dizginlemek değil yok 
etmekti. Dolayısıyla nihai hedef güvenlik değil zaferdi. Bu stratejinin mi-
marı ise George F. Kennan’dı (s. 38). Kennan’ın önleme söylemi, ABD im-
paratorluğunun ideolojisinin en önemli parçası olan “güvenlik” kavramına 
dönüştürüldü. Bunun sonucunda ABD Başkanı Truman’ın kendi adını ta-
şıyan ve Akdeniz’de komünizm tehlikesini bertaraf etmeyi planlayan dokt-
rini doğdu. Kennan, Truman doktrinini açıkladığı konuşmasını yaptığında 
“kendilerine ahlaki ve siyasi liderlik sorumluluklarını veren Tanrı’ya” şük-
ranlarını ifade etti (s. 41.) Anderson, Soğuk Savaş döneminde “demokra-
sinin ABD’nin dünyaya karşı misyonunda en az Açık Kader dönemindeki 
kadar önemli bir değer” olduğunu belirtmektedir (s. 43). Dolayısıyla ABD, 
kendisini demokrasi misyonunun mutlak koruyucusu olarak görüyordu. 
Demokrasinin yanı sıra, Batı Avrupa ve Japonya’nın sermaye ağına dâhil 
olmasıyla birlikte ABD sadece kendi sınırları içindeki kapitalizmin değil 
uluslararası kapitalizmin de koruyucusu olarak sivrildi (s. 56).

ABD, Batı Avrupa ve Japonya’yı kurduğu hegemonik sisteme entegre 
ederken, komünizme karşı küresel gücünü göstermesi gerektiğini düşün-
düğü dünyanın diğer bölgelerine kayıtsız kalamazdı. Anderson, “Çevre 
Uzunlukları” isimli alt bölümde ABD’nin Ortadoğu, Güneydoğu Asya, Orta 
Afrika ve Güney Amerika stratejilerine yetkin bir biçimde yer vermekte-
dir. Bu coğrafyalarda ABD, komünizmin yaygınlaşmasını engellemek için 
diktatörlerden gerilla gruplarına kadar pek çok aktörle işbirliği yapmak-
tan çekinmedi. Anderson’un altını çizdiği gibi, Üçüncü Dünya ülkelerin-
de ABD’nin öncelik verdiği şey rejimin biçiminden ziyade sermayenin öz-
gürlüğüydü. ABD, Üçüncü Dünya’da emperyal gücünü tahkim edebilmek 
için kendisine sadık dostlar aradı. Bunu da gizli operasyonlardan, askeri 
darbelere uzanan geniş bir spektrumda gerçekleştirmekten sakınmadı (s. 
69-70). 1953 yılında İran Başbakanı Musaddık’ın CIA ve M16 işbirliğiyle 
devrilmesi ve ABD işbirlikçisi şahlık rejiminin yeniden tesis edilmesi bu 
politikanın en açık örneklerinden bir tanesidir (s. 78).

Anderson’un belirttiği gibi, Soğuk Savaşın bitmesi ve SSCB’nin dağılma-
sıyla birlikte ABD “liberalizmin militanı” olarak küresel sistemin mutlak 
hegemonu oldu (s. 103). SSCB’nin yıkılmasıyla, Üçüncü Dünya’daki ko-
münist rejimler ya tamamen yok oldu ya da sosyalizm iddiasını dile geti-
remez oldu. İdeolojiler savaşını ABD kazanmıştı ve ona karşı koyabilecek 
hiçbir güç bulunmuyordu. Bu ortamda ABD, Birinci Körfez Savaşı’nda 



Amerikan Dış Politikası ve Düşünürleri

185

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / K
ış 2017 / 19: 182-186

Irak’a rahatlıkla müdahale etti. Bu müdahale Rusya tarafından da onay-
landı. ABD Başkanı Bill Clinton’ın ise tek hedefi küresel ölçekte serbest 
piyasa sistemini yerleştirmekti. ABD’nin hedefi artık dünya üzerinde bir 
pan-kapitalist sistem inşa etmekti. Bu yeni dönemde neo-liberal sistem, 
ABD’ye çeşitli uluslararası kurumlar vasıtasıyla Üçüncü Dünya ülkelerine 
müdahale imkânı verdi. Washington Konsensüsü ile piyasa ekonomisinin 
dayatılması Meksika ve Asya finans krizlerine yol açtı. Bu süreçte IMF, 
ABD hegemonyasının tesisi adına kritik bir rol oynadı. Clinton dönemin-
de ABD’nin gücü o denli arttı ki Clinton, Rusya Başkanı Boris Yeltsin’in 
iktidarda kalabilmesi için ona danışmanlar gönderdi. 1998 yılında Rus fi-
nansal sistemi eridiğinde IMF koşulsuz olarak Rusya’nın yardımına koştu. 
Rusya’nın pasifize edilmesi NATO’nun Doğu Avrupa’da genişlemesine ve 
Balkanlarda bir dizi NATO müdahalesine yol açtı (s. 106-108). 

Oğul Bush dönemi ABD’nin emperyal yayılmacılığının zirveye ulaştığı 
dönem oldu. 11 Eylül 2001’de İkiz Kulelere düzenlenen saldırı sonrası te-
rörle küresel savaş stratejisini hayata geçiren Bush yönetimi Afganistan 
ve Irak’ı işgal etti.  ABD’nin güç yoluyla rejim değiştirme yoluna gitmesi, 
bu iki ülkede ciddi toplumsal ve siyasal sorunların doğmasına neden oldu. 
Irak işgalinde Saddam Hüseyin’in devrilmesinden sonra ABD, Sünni ve 
Şiilerin direnişiyle karşılaştı. Fakat bu ittifak kısa ömürlü oldu. Şii camile-
rine düzenlenen radikal selefi saldırılar ve Necef’teki üst dini otoritenin Şii 
hâkimiyetine karşılık bir güvenlik zırhı olarak ABD ile sekter bir işbirliğine 
gitmesi nedeniyle Irak’ta bir iç savaş patlak verdi (s. 116). Irak’taki yüksek 
gerilimli Sünni-Şii ilişkileri, Arap Baharı dalgasının da etkisiyle ultra-ra-
dikal selefi Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) ve radikal Şii Haşdi Şabi gibi 
örgütlerin doğmasına zemin hazırladı. Sonuç ise, halen yaşamakta olduğu-
muz mezhep savaşıdır.

Bush’un yol açtığı felaketten sonra Beyaz Saray’a oturan Barack Obama 
döneminde ABD dış politikasında köklü değişiklikler olmadı. Terörle mü-
cadele tüm hızıyla devam ederken, ileri savaş teknolojisi ile donatılmış 
drone’ların kullanımı yaygınlaştı. Tabi bu yeni silah da tıpkı konvansiyonel 
silahlar gibi pek çok kadın ve çocuğun ölümüne neden oldu. Obama söz 
vermesine rağmen Guantanamo’yu kapatamadı. Anderson’a göre, İkinci 
Dünya Savaşı’ndan itibaren ABD Başkanları yasa tanımıyordu. Obama da 
bir istisna olmadı. Kongreden onay almaksızın ve Anayasayı çiğneyerek 
Libya işgaline öncülük etti (s. 120-121). Anderson’un Obama döneminde 
ABD’nin Ortadoğu’ya yönelik dış politikasına dair yaptığı yorumlar bü-
yük oranda tutarlı olsa da, Suriye konusunda yanıldığını söyleyebiliriz. 
Anderson, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Suriye rejimine yaptırım uygu-
lamak üzere getirilen kararnameleri BMGK’da reddederken Şam rejimine 
tam destek vermediğini iddia etmiş ve Suriye’nin sonunun Libya’ya benze-
yeceğini öne sürmüştür (s. 128). Fakat bugün geldiğimiz noktada Rusya, 
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Suriye savaşında belirleyici bir aktör konumuna yükselmiştir. Anderson’un 
iddia ettiğinin aksi bir durum gerçekleşmiş ve Suriye’nin sonu Libya’ya 
benzememiştir.

Kitabın “Consilium” başlıklı ikinci bölümünde Anderson, okuyucularına 
ABD dış politikasının temel dinamiklerini ve geniş bir literatür etrafında 
başlıca düşünürlerini tanıtıyor. Anderson, Amerikan dış politikasının dört 
farklı eğilimini bu bölümde derinlemesine analiz ediyor. Bu dört eğilim: 
“Hamilton’ın Amerikan şirketleri için yurtdışında ticari avantaj arayışı; 
Wilson’ın özgürlük değerlerini dünyaya yayma uğraşı, Jefferson’ın cum-
huriyetin değerlerini dış etkilerden koruma kaygısı ve Jackson’ın ülkenin 
onuru ya da güvenliğine yönelik her tehdide karşı duruşu”dur (s. 142). 
Anderson, ABD başkanlarının dış politika yaklaşımlarının bu dört gele-
nek ya da bunlardan bazılarının sentezinden beslendiğinin altını çiziyor 
(s. 142). Örneğin, ABD Başkanı Nixon’ın Wilsoncu değerleri kendi dö-
neminde ABD dış politikasının merkezine yerleştirdiğini ifade ediyor (s. 
143). Anderson, kitabın kalan bölümünde Walter Russel Mead, Michael 
Maldenbaum, John Ikenberry, Anne-Marie Slaughter, Charles Kupchan, 
Robert Kagan, Zbigniew Brzezinski, Robert Art ve Thomas P. Barnett gibi 
düşünürlerin Amerikan dış politikası üzerine yazdıklarının geniş bir tartış-
masını yaparak okuyucuyu literatüre aşina kılıyor.

Perry Anderson’un kitabı ABD dış politikası ile ilgilenenler için önemli bir 
giriş kitabı niteliğindedir. Kitap, ABD dış politikasının uzun erimli bir ana-
lizinin yanı sıra, çeşitli coğrafyalarda ABD dış politikasının farklı zaman 
dilimlerinde vücut bulduğu pratikleri okuyucuya sunmaktadır. Böylece tek 
bir bölge yerine ABD dış politikasının dünyanın çeşitli bölgelerindeki stra-
tejilerini yansıtmaktadır. Kitabın bir diğer ufuk açıcı boyutu, Uluslararası 
ilişkiler literatüründe genellikle realizmle özdeşleştirilen ABD dış politi-
kasının geleneksel kodlarına odaklanarak hem ideolojik hem de politik-
ekonomik motivasyonlarını analiz etmesidir. Bu yönüyle kitap okuyucuya 
farklı teorik pencereler açma potansiyelini taşımaktadır. 
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Divan-ı Muhasebat: Osmanlı 
Devleti’nde Mali Denetim 

(1862-1908)

Yunus PUSTU

Salih Kış,  Divan-ı Muhasebat Osmanlı Devleti’nde Mali Denetim (1862-
1908), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2016, 415 sayfa.

II. Mahmud reformlarının hayata geçirilmesinin bir sonucu olarak pek çok 
devlet müessesesinde köklü değişikliklere gidilmiştir. Bu kurumlardan ba-
zıları ya lağvedilmek suretiyle tamamen ortadan kaldırılmış ya da ıslahına 
yönelik olarak köklü adımlar atılmıştır. Bu süreçte yeniden şekillendirilen 
bu yapıların başında maliye sistemi gelmektedir. Divan-ı Muhasebat: 
Osmanlı Devleti’nde Mali Denetim (1862-1908) adlı bu çalışma bu süreçte 
teşkil edilen ve bu günkü adı Sayıştay olan mali kurumu ele alan bir dokto-
ra çalışmasının kitaplaştırılmış halidir. 

Altı bölümden oluşan eserin giriş kısmında Osmanlı Devleti’nin teş-
kilat yapısına pek çok noktalardan etki eden devletler olan Abbasiler, 
Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Memlüklüler ve İlhanlıların mali dene-
tim faaliyetleri hakkında bilgiler sunulmuş ve devletlerin bu alanda tesis 
ettikleri kurumlar üzerinde durulmuştur. Ayrıca tesis edilen bu kurumla-
rın adları ve Osmanlı Devleti’ndeki yansımaları ile Divan-ı Muhasebatın 
tesisine kadar Osmanlı’daki mali denetimin ne surette gerçekleştirildiği de 
ele alınmıştır. 

Birinci bölümde, 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden 1862 yılında Divan-ı 
Muhasebatın tesisine kadar geçen süreçte teşkil edilen meclisler ve ko-
misyonlar ele alınmıştır. Bu bölümün ilk ara başlığı altında mali denetim 
gayesi ile tesis edilen meclisler olan Meclis-i Muhasebe-i Maliye (s. 9-11), 
Meclis-i Muhasebe ve Meclis-i Maliye (s. 11-14) ile Meclis-i Vala (s. 14-17) 
müstakil olarak anlatılmıştır. Bölümün ikinci ara başlığı olan Komisyonlar 
başlığı altında ise aynı amaçla tesis edilen Zimemât Komisyonu (s. 18-19), 
Islahat-ı Maliye Komisyonu ve Meclis-i Âlî-i Hazâin komisyonları (s. 19-
25) işlenmiştir.  

İkinci bölüm, çalışmanın temelini oluşturan Divan-ı Muhasebatın tesisi 
hakkındadır. Bölüm üç ara başlık halinde Divan-ı Muhasebattan önce tesis 
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edilmiş olan Divan-ı Âlî-i Muhasebenin kronolojik akış içinde kuruluşunu 
hazırlayan sebepler, teşekkül edilişi ve lağvedilmesi süreçleri ele alınmak-
tadır. Bu süreçte bu kurumdan önce kurulan ve aynı devrede faaliyet gös-
teren Meclis-i Muhasebet-i Maliye ile mali denetim konusunda yetki kar-
maşası yaşadığı da bu başlıkta belirtilen hususlardandır (s. 27-35). İkinci 
ara başlıkta ise lağvedilen (29 Mayıs 1862) Divan-ı Âlî-i Muhasebenin, gö-
rülen lüzum üzerine Divan-ı Muhasebat adı ile tekrar teşkil edilmesi (25 
Şubat 1863), 1863 ve 1865 tarihli nizamnameleri ile kuruma kadro tahsisi 
konuları ele alınmıştır (s. 40-49). Bölümün son ara başlığında ise Divan-ı 
Muhasebatın anayasa, kanun ve kararname gibi yasal mevzuattaki yeri ve 
mali denetime başlaması hususları yer almaktadır (s. 56-63). 

Üçüncü bölüm, dört ara başlık halinde Divan-ı Muhasebatın görev (s. 
69-91) ve yetkileri (s. 94-100) ile çalışma prensipleri (s. 101-112) ve bütçesi 
(s. 114-129) ele alınmış ve bunlar da alt başlıklar halinde detaylandırılmış-
tır. 

Dördüncü bölümde, beş ara başlık halinde ve aynı metot takip edile-
rek Divan-ı Muhasebat reisinin, reisi sanisinin seçimi ile görev ve yetkileri 
ele alınmış; Divan-ı Muhasebat azalarının ve müddeiumumilerinin seçimi 
ile görev ve yetkilerine ek olarak maaşları hususu da ayrıca başlıklar ha-
linde izaha çalışılmıştır. Bölümde ele alınan bir diğer husus ise Divan-ı 
Muhasebatın bürokratik yapısı hakkındadır. Bunlar ise “Mümeyyiz”, 
“Mülazim”, “Başkâtip”, “Kâtipler”, “Tahrir Odası” ve “Kapı Çukadarı” 
şeklinde ayrı başlıklar halinde anlatılmıştır. 

Beşinci bölüm, Divan-ı Muhasebatın devlet teşkilatı içerisindeki yeri 
ve devlet hiyerarşisinin divanla ilişkileri üzerinedir. Dört ara başlık halin-
de ele alınan bu bölümde ilk olarak Divan-ı Muhasebatın padişah ile olan 
ilişkileri üzerinde durulmuş (s. 202-208) ve sadaret makamı (s. 208-2013) 
ve Nezaretlerle olan ilişkileri (s. 213-219) ayrı ayrı işlenmiştir. Bölümün 
son ara başlığı ise Divan-ı Muhasebatın devlet örgütündeki pozisyonu ve 
protokolündeki yeri hakkındadır (s. 219-221).

Son bölümde ise Divan-ı Muhasebatın başkanları ve çalışmalarını 
yürüttüğü binalara yer verilmiştir. İki ara başlıktan oluşan bu bölümde 
ilk olarak Divan-ı Muhasebata başkanlık etmiş olan Ahmed Vefik Paşa, 
Mehmed Emin Efendi, Hâlet Mehmed Paşa, Asım Mehmed Paşa, Mustafa 
Nuri Paşa, Ahmed Zühdü Paşa, Yusuf Ziya Paşa, Abdullah Galib Paşa, 
Mehmed Emin Paşa, İbrahim Edib Efendi, Rıza Mehmed Bey, Çamiç 
Ohannes Efendi, Hacı Halil Akif Paşa, İsmail Zühdü Bey, Hüseyin Tevfik 
Paşa (Vidinli), Hasan Fehmi Paşa, Mehmed Hilmi Efendi, Mehmed Rasih 
Bey, Mehmed Rifat Bey, Mehmed Tevfik (Biren) Beyler hakkında resim-
ler de eklenerek biyografik nitelikte bilgiler sunulmuş ve riyaset edenle-
rin bulunduğu genel kurul üyeleri tablolar halinde ismen gösterilmiştir (s. 
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223-272). Bölümün ikinci ara başlığında ise Divan-ı Muhasebata mekânlık 
etmiş olan Fuad Paşa Konağı, Darülfünun Binası (Heyet-i Ayan Dairesi),  
Rauf Paşa Konağı, Mehmed Sadık Paşa Konağı, Şerif Ali Efendi Konağı ve 
Arifi Paşa Konağı teknik ve tarihi olarak ele alınmış ve görselleriyle birlikte 
bunlar hakkında detaylı bilgiler sunulmuştur (s. 273-292). 

Mevzuyu özetleyen bir sonuç yazısı ile nihayet bulan çalışmada teferru-
atlı bir bibliyografya bölümü ve dizin yer almaktadır. Kaynaklar açısından 
esere bakıldığında Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve T.C. Sayıştay Arşivinin 
kullanıldığı ve dönemin süreli yayınları ve devlet salnamelerine de başvu-
rulduğu görülmektedir. Çalışmanın sonunda -kayda değer bir hacimde- 
Divan-ı Muhasebatın kuruluşuna ait iradeleri, nizamnameleri ve bunların 
çevirileri ile arşiv vesikalarından örnekler ek olarak sunulmuştur. 

Çalışmanın dili oldukça sade, anlaşılır ve akıcıdır. Bunun yanında 
konuların ayrıntılı bir şekilde tasnif edilerek başlıklar hâlinde verilmesi 
de çalışmanın anlaşılırlığını kolaylaştıran hususlardandır.

Osmanlı dönemi Divan-ı Muhasebat’ı (Sayıştay)  üzerine hazırlanmış 
en derli toplu kaynak olan eser, alanda gerçekleştirilecek yeni çalışmaları 
teşvik edebilir ve uzun bir süre başvuru kaynağı olarak kullanılabilir gö-
zükmektedir.
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Ahilik Araştırmaları 
(1913-1932)

Semiha NURDAN*

Yusuf Turan Günaydın, Ahilik Araştırmaları (1913-1932) Türk Tarih 
Kurumu Yay., Ankara, 2015, 394 s.

Yusuf Turan Günaydın’ın eserindeki “İlk Ahilik Çalışmalarına Toplu Bakış 
(1913-1932)” adlı giriş kısmı 1900 başlarından itibaren Osmanlı devri ba-
sınında Ahilikle ilgili yapılmış çalışmaların kısa bir görünümü sergilemek-
tedir. Bu bölümde çalışmanın nasıl yapıldığı hususunda da bilgiler mev-
cuttur.

Birinci Bölümdeki, “İttihad ve Terakkî Cemiyeti’nin Ahilik Raporları” 
kısmında İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin hazırlatmış olduğu iki rapor üze-
rinde durulmuştur. İlk raporun Bursalı Mehmed Tahir ve Hasan Fehmi 
Turgal’e, ikinci raporun ise Baha Said’e hazırlatıldığı ve fakat raporlardan 
ikincisinin hiçbir zaman bulunamadığı üzerinde durulmuştur. Gerçekten 
de İttihat ve Terakki Cemiyeti arşivinin muhafaza edilmekte olduğu bina-
da çıkan bir yangında kül olması sebebiyle bugün Cemiyetle ilgili birçok 
dokümana ulaşılamamaktadır. İşin ilginç bir yanı da Bursalı – Tahir ra-
porunun da bugün elde sadece bir kısmı bulunmasıdır. Günaydın’ın çalış-
masında da çeviriyazısı verilen bu kısmî raporun bütününe bugüne kadar 
hiçbir araştırmacı ulaşmamıştır. Bu eksiklik elimizdeki çalışmada da vur-
gulanmakta ve raporun bütününe mutlaka ulaşılması gerektiği üzerinde 
durulmaktadır.

“Meslek Gazetesinde Yayınlanmış Ahilik Konulu Yazı Dizisi” başlığı al-
tında ise “Milli İktisat” arayışları doğrultusunda ortaya konulmuş bir yazı 
dizisinin muhtevası değerlendirilmiştir.

Meslek Gazetesi, 15 Kânûnievvel 1924 ve 1 Eylül 1925 tarihleri arasın-
da İstanbul’da haftalık olarak 38 sayı yayınlanmıştır. Yazar bu bölümde 
Meslek’in yazar kadrosundan, bu kadronun eski İttihatçılarla, “Meslekî 
Temsilcilik Akımı”yla olan bağlantısından ve daha başka özelliklerinden 
söz etmiştir. Mesleki Temsilcilik Akımı vesilesiyle Osmanlı’da liberal eko-

* Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi alanında doktora öğrencisi. Türk Tarih Kurumu 
Arşiv Birimi. 
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nomi anlayışı yerine milli iktisat anlayışına yönelişin nasıl olduğu da öz bir 
biçimde tartışılmaktadır.

On bölümlük yazı dizisinin değerlendirmesi şu plan dâhilinde ortaya 
konulmuştur:

a) Yazı Dizisi ve Hazırlayanı, b) Plânı, c) Yazı Dizisinde Dile Getirilen 
Temel Düşünceler, d) Kaynakları, e) Değerlendirme.

Bu ara başlıklar altında yazar, okuyucuya yazı dizisinin tarihçesi ve 
muhtevası hakkında doyurucu bir özet sunmaktadır. Söz konusu yazı di-
zisi, kitapta değerlendirilen ve metinlerine de yer verilen makalelere göre 
konuyu daha kapsamlı bir biçimde; Ahilik teşkilatının Anadolu öncesin-
deki köklerinden itibaren ele almakta ve kronolojik bir biçimde Tanzimat 
sonrasına kadar getirmektedir. Bu yönüyle oldukça dikkat çekici ayrıntılar 
barındıran bir metindir.

“Ahmed Tevhid (Ulusoy) ve “Ankara Ahiler Hükümeti” ile İlgili 
Düşünceleri” başlıklı kısımda yer alan yazarın tespitlerine göre İttihat 
ve Terakki Cemiyeti’nin Ahilik raporlarının teşvik ettiği bir ortamda ya-
yınlanmış en erken tarihli (1913) yazı Ahmed Tevhid Ulusoy’a aittir. 
Araştırmacının Ulusoy’un yazısına göre daha geç tarihli olan Meslek’teki 
tefrikanın muhtevasını bu yazıdan önce mercek altına almasının sebebi ise 
Ahiliği en eski köklerinden başlayarak Tanzimat sonrasına kadar öz bir bi-
çimde ele alıyor oluşudur.

Osmanlı Türkiye’sinde Ahilikle -özellikle Ankara Ahiliğiyle- ilgili araş-
tırmaları ilk olarak tetikleyen yazı Ahmed Tevhid’in bu yazısıdır. Bu se-
beple olsa gerek ki yazar Ahmed Tevhid’in biyografisini ve alana katkısını 
öncelikle ele almıştır. Bu bölümde A. Tevhid’in doğumu, tahsil ve meslek 
hayatı detaylı bir şekilde anlatılmış, özellikle Anadolu Selçukluları üzerine 
yaptığı çalışmalarla bu doğrultuda nümizmatik ve kitâbe bilimine katkı-
sı anlatılmıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda yaptığı seyahatlerden de söz 
edilmiştir. Ahmed Tevhid’in Feridun Nafiz Uzluk ile mektuplaşmaları; 
Selçuklu tıpçıları ve hekimleri, abideler ve müesseseler hakkında verdiği 
bilgiler oldukça önemli görünmektedir. Ahmed Tevhid ilim camiasında 
birçok tarihçiyi hem etkilemiş hem de çevresinden etkilenmiştir.

Kitapta Ahmed Tevhid’in “Ankara Ahiler Hükümeti” başlıklı yazısından 
sonra bu hususta kalem oynatan tarihçilerin yazdıkları da karşılaştırmalı 
olarak işlenmiş; M. Fuad Köprülü, Muallim Cevdet ve Ali İhsan İloğlu’nun 
araştırmaları Halil Edhem, Mehmed Muhsin, Ahmed Refik, Şinasi 
İlhan’nın “Ankara Ahi Hükümeti” üzerine görüşleri üzerinde durulmuş-
tur. M. Fuad Köprülü, tarihte böyle bir hükümet olmadığı görüşündedir. 
Bununla birlikte konuyla ilgili yazılar kaleme alan diğer yazarların Ahmed 
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Tevhid’in Ankara’da Ahilerin bir hükûmet kurduğu fikrini ne reddettiği ne 
de bütünüyle kabul ettiği anlaşılmaktadır. Fakat günümüzde konu hâlen A. 
Tevhid’in başlattığı eksende tartışılmaktadır. Bu bölümde özellikle Ahmed 
Tevdid’in düşüncesi için serdedilen yaklaşımlar gerçekten çok güzel bir şe-
kilde tartışılmıştır. Buradaki tartışmalar yöntem bakımından okuyucuya 
doyurucu bilginin yanı sıra karşılaştırmalı bir metot ile ortaya konan ilgi 
çekici veriler sağlamaktadır ve okuyucuyu ikna edebilen bir üslûba sahip-
tir.

“Muallim Cevdet (İnançalp)’ın Ahilik Konulu Çalışmaları” başlı-
ğı altında, ömrünü Ahilik çalışmalarına hasreden bu zatın İbn Battûta 
Seyahatnâmesi’ne yazdığı Zeyl’in Ahilik araştırmaları bakımından önem 
ve değeri üzerinde bir giriş yer almaktadır. Burada Muallim Cevdet’in İbn 
Battûta Seyahatnamesi’nde geçen Anadolu Ahiliğiyle ilgili bölümlerin 
Ahilik araştırmalarına olan katkısına bir şükran olarak Arapça bir Zeyl 
yazdığı anlatılmaktadır. Muallim Cevdet İnançalp’ın çabası, Türk Ahiliği 
üzerine yapılacak çalışmalarda kesinlikle görülmesi gereken bir kaynakça 
ile birlikte görünür kılınmıştır. Muallim Cevdet, araştırmacı kişiliği ve aynı 
zamanda Türk arşivlerini çok iyi tanıyan ve iyi kullanan tarihçi yaklaşımı 
ile Zeyl adıyla tanınan eserini yazmıştır. Zeyl’i etraflıca tanıtan Günaydın’ın 
çalışmasının en kıymetli ara başlıklarından biri de Zeyl’in bütün kaynak-
larını tespit edip tek tek gösterdiği kısımdır. Muallim Cevdet, çoğu yazma 
nüshalar olarak mevcut bulunan bu eserlerin hangi kütüphanelerde bulun-
duğu hususunda da ayrıntılı bir bilgi vermiş; Günaydın ise bu ayrıntıları 
çalışmasına taşımıştır. 

1910’lu yılların başlarından itibaren Ahilik alanına Ahmed Tevhid’den 
sonra ve elbette ondan daha da fazla katkıyı sağlayan kişi şüphesiz Muallim 
Cevdet İnançalp’tır. Dolayısıyla makalelerin yayın tarihine göre ikinci sıra-
da bu zatın hayatına, eserlerine ve Ahilik çalışmalarına değinilmesi isabetli 
olmuştur.

Değerlendirme bölümlerinin sonunda ise “Metinlerin Çeviriyazısında 
Takip Edilen Usûl’e yer verilmiştir ki, üzerinde hâlen tam bir birlik sağ-
lanamamış bulunan çeviriyazı alanında Ahilik metinlerinin hangi usule 
uygun olarak aktarıldığı hususunun netleştirilmiş olması da eserde sergi-
lenen ilmî çabayı daha bir belirginleştirmektedir.

İkinci Bölümdeki “Ahilik Araştırmalarına Ait Metinler” başlığı altında 
Birinci Bölümde topluca ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilen metinler 
İkinci Bölümde çeviriyazı olarak verilmiştir. Bu yazıların başlıkları şöyle-
dir:

“Eski Türkiye İş Teşkilâtı”, “Ankara’da Ahiler Hükûmeti” (Ahmed 
Tevhîd [Ulusoy]), “Ankara Ahilerine Ait İki Kitâbe” (Halil Edhem 
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[Eldem]), “Ahiler Tarîkatı” (Bereketzâde İsmail Hakkı), “İslâm-Türk 
Teşkilât-ı Medeniyyesinden Ahiler Müessesesi” (Muallim Cevdet 
[İnançalp]), “Ankara’nın Mazisi” (Mehmed Muhsin), “Ankara Ahilerine 
Dair” (Ahmed Refik [Altınay]), “Ankara ve Ahiler” (Köprülüzâde Mehmed 
Fuad), “Ahilere Dair Halktaki Bilgiler” (Hasan Fehmi [Turgal]), “Ankara 
Tarihinden Sahifeler / Ahilere Dair” (A.[Ayn]), “Ahiler ve Teşkilâtları” 
(Şinasi İlhan [Tarus]), “Osmanlı İmparatorluğunun Teşekkülü Meselesi” 
(August Friedrich Giese), “Fütüvvete Dair Türkçe ve İslâm Kaynaklarından 
Derlemeler” (Muallim Cevdet [İnançalp]).

Bunlara “Osmanlı Ansiklopedilerinde Ahilik” genel başlığı altında 
oluşturulan bir bölümü de eklemeliyiz. Burada Ahmed Rif’at’ın Lugat-i 
Târîhiyye ve’l-Coğrafiyye’si ile Şemseddin Sâmî’nin Kamûsu’l-A’lam’ında 
yer alan Ahilikle ilgili maddeler (Ahiler, Ahi Evren, Ahi Yusuf) hem çevi-
riyazı olarak aktarılmış hem de değerlendirilmiştir. Buradan anlıyoruz ki 
1910’lu yıllardan önce Osmanlı sahasında Ahilikle ilgili dişe dokunur bir 
veri bulunmamaktadır.

İşte bu metinler, kitabın başında değerlendirilen ve sıkça atıflar yapı-
lan Osmanlı Türkçesiyle yayınlanmış ve her biri bir süreli yayında kalmış 
makaleleri somut olarak okuyucunun önüne koymaktadır ki kitabın bu bö-
lümü konuyu okuyucunun gözünde tam anlamıyla netleştirmektedir. Bu 
yapılmasaydı, değerlendirme bölümünde söz edilen birçok ayrıntıyı “biz-
zat yerinde” görebilmek mümkün olmayacaktı. Böylelikle isteyen okuyucu 
değerlendirme bölümünün dışında değerlendirmeye konu olan makaleleri 
de okuyabilir ve elbette daha fazla ayrıntıya ulaşabilir.

Üçüncü Bölüm “Metinler Arasında Karşılaştırma” ana başlığını ta-
şımaktadır ve bu bölümde Ahilik metinlerinin özünü maddeleştirilerek 
vermektedir. Bu hâliyle konuyu özetler mahiyettedir. Değerlendirme ve 
metinler bölümlerinden elde edilebilecek verim, bu başlık altında kolayca 
hatırda kalabilecek bir biçimde sunulmaktadır.

Bu bölüm “Sonuç”, “Umumî Bibliyografya” ve “Dizin” ile tamamlan-
maktadır. 

Kitabın dizininden sonra hacimli bir “Ek” bölüm gelmektedir: “Ahilik 
Bibliyografyası”. Daha öncesinde 1910’lu yılların başından itibaren ortaya 
konulan Ahilik araştırmaları hakkında doyurucu bilgi sahibi olan okuyu-
cu bu ek bölüm aracılığıyla mevzuyu bugüne bağlayabilecektir. Çünkü bu 
bibliyografyada 2015’e kadar Ahilik hakkında yazılan birçok kitap ve yazı 
künyeleriyle gösterilmektedir. İsteyen okuyucu konunun güncel boyutu-
nu öğrenmek istediğinde bu bibliyografyadan faydalanarak birçok veriye 
ulaşabilir. Ayrıca yeni araştırmaların, kitapta değerlendirilen ilk araştır-
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malardan nasıl beslendiği ve 1910’lardan itibaren konunun üstüne neler 
eklenebildiği bu bibliyografya sayesinde izlenebilir durumdadır.

Ahilik Bibliyografyası “Kitaplar”, “Kitaplarda Bölümler”, “Makaleler” 
ve “Tezler” ara başlıkları altında tasnif edilen bibliyografik malzemeden 
meydana gelmektedir. Kapsamının geniş tutulmasına bakılarak bu bölüm-
de 2015 yılına kadar yapılan bütün çalışmaların görülmeye çalışılmış ol-
duğu düşünülebilir. Hepsinden önemlisi Ahilik hakkında “kitaplarda yer 
alan bölümlerin” araştırılıp bulunmuş olmasıdır. Çünkü makale ve kitap 
künyelerine -birçok matbu ve çevrirmiçi bibliyografyaya dağılmış olarak 
da olsa- ulaşmak nispeten daha kolaydır fakat maalesef kitaplarda bölüm 
olarak kalan malzemenin bibliyografik dökümüne bibliyografyalarda  pek 
de rastlanmaz.

Sonuç olarak bu kitapta ciddi anlamda ilk kez 1910’lu yılların başlarında 
ortaya konulmaya başlayan Ahilik üzerine yapılmış bütün araştırma yazı-
ları değerlendirilmiştir. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin hazırlatmış olduğu 
Ahilik raporlarından itibaren 1928’e kadar yayınlanmış konuyla ilgili ma-
kaleler eski harfli süreli yayınlardan toplanarak bir araya getirilmiş ve gö-
rünür kılınmıştır. Kitap başlığının altındaki tarih aralığının 1932’ye kadar 
uzatılmış olması ise Muallim Cevdet’in 1932’de Arapça olarak İstanbul’da 
bastırdığı Zeyl sebebiyledir; bu eserin mukaddime kısmı Günaydın tara-
fından Arapçadan tercüme edilerek İkinci Bölümdeki yazıların sonuna 
konulmuştur. Özellikle Ahmed Tevhid’in “Ankara Ahiler Hükümeti” yazı 
dizisinde ortaya koyduğu tez analitik bir yaklaşımla karşılaştırmalı ola-
rak değerlendirilmiş ve Türkiye’de Ahilik alanının duayeni olan Muallim 
Cevdet’in çabasının görünür kılınmış olması takdire şayandır. Bu çalışma 
sadece konu hakkında bilgi vermekle kalmamış aynı zamanda konunun 
araştırılmasında yol gösterici de olmuştur. Bunun en önemli göstergesi de 
derli toplu bir bibliyografyasının olmasıdır.

Sonuç itibariyle Türkiye’de Ahilik araştırmalarının ciddi bir biçimde 
başladığı yıllardan itibaren -başta Ahmed Tevhid Ulusoy ve Muallim M. 
Cevdet İnançalp olmak üzere- bu alana katkısı olmuş bütün tarihçi ve araş-
tırmacıların emekleri değerlendirilmiş olmaktadır. Bu müelliflerin çoğu 
kez karanlıkta kalan biyografileri de araştırılmış ve söz konusu yazıları 
kaleme alan zevatın ilmî kimlikleri belirginleştirilmiştir. Kitap Ahilik hak-
kında bir araştırma kitabı olmasının yani sıra konuyu ince ince tartışan bir 
eser olması bu tartışma neticesinde ortaya çıkan tezin daha net anlaşılma-
sını sağlamaktadır.

Ana hatlarıyla değerlendirme, metinler ve bibliyografyadan oluşan bu 
eser konuya ilgi duyan ve Ahilik üzerinde çalışacak herkesin el kitabı hük-
mündedir.
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Prof. Dr. Abdullah Kıran
2000 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Anabilim Dalında doktorasını tamamladıktan 
sonra 2004-2005 yıllarında Beykent Üniversitesinde Part -Time Öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2006-2009 yılları arasında 
Kıbrıs’ta, Girne Amerikan Üniversitesinde, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalıştı ve 2008- 
2009 eğitim- öğretim yılında aynı Üniversite’de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü. 
2010 yılında Muş Alparslan Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2011 yılında 
Uluslararası İlişkiler alanında doçent oldu. Aynı yılın yaz döneminde ABD’de, Georgetown Üniversitesinde araştırmacı 
öğretim üyesi olarak bulundu. Ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Kürt Sorunu üzerine çalışan Abdullah Kıran’ın Türkçe, İngilizce 
ve Kürtçe olarak basılmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.  2016 yılında profesörlüğe atanan Abdullah Kıran, halen 
Muş Alparslan Üniversitesinde, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanlığını yapmaktadır Farklı gazete ve dergilerde 
makaleleri yayınlana Abdullah Kıran, şu ara Serbestiyet sitesinde güncel konular hakkında yazılar yazmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Erdem Özlük
Selçuk Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi. Lisans eğitimini 2000 yılında Selçuk Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Aynı üniversiteden 2006 yılında yüksek lisans, 2012 yılında “Uluslararası 
İlişkilerde Devlet Egemenliğinin Dönüşüm Sorunu” başlıklı teziyle Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda doktora 
derecelerini aldı. “Uluslararası İlişkilerde Devlet” ve “Uluslararası İlişkilere Duygusal Bakış” isimli kitapları ve pek çok 
ulusal ve uluslararası çalışması vardır. Uluslararası İlişkiler teorileri, devlet, egemenlik ve dış politika analizi ve Amerikan 
dış politikası konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Dr. Fazlı Doğan
Selçuk Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim elemanı. Lisans eğitimini 2007 yılında Selçuk 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Aynı üniversiteden 2010 yılında yüksek lisans, 2016 yılında 
“Uluslararası İlişkilerde Güç İntikal Teorisi: Britanya, ABD ve Çin” başlıklı teziyle Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda 
doktora derecelerini aldı. Uluslararası güvenlik, Çin dış politikası ve uluslararası ilişkiler teorileri konusunda çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Itır Güneş
ODTÜ Felsefe Bölümü’nden lisans derecesini aldıktan sonra, felsefe alanında yüksek lisansını University of Alberta’da, 
doktora eğitimini de University of Illinois at Chicago’da tamamladı. DAAD fonuyla Almanya’da Heidegger ve Gadamer 
üzerine çalışmalar yaptı. Uzmanlık ve ilgi alanları 19.-20. yy. Avrupa felsefesi (özellikle Alman felsefesi), siyaset felsefesi ve 
Antik Yunan felsefesidir.

Mehmet Kurtoğlu
1969 yılında Urfa’da doğdu. Harran Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’nden mezun oldu. Değişik kurumlarda memuriyet ve idarecilik yaptı. 2008 yılından bu yana Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı’nda yayın müdürü olarak çalışmakta ve Ankara’da yaşamaktadır. Yazı ve şiirleri 
Yedi İklim, Bir Nokta, Bizim Külliye, Kültür, İslami Edebiyat, Suhan, Mürekkep, Ardıç, B, İmaret, Türkü, Eyvan, Şiir Vakti, 
Türk Yurdu ve TYB Akademi dergilerinde yayınladı. 2010-2011 yılları arasında Milli Gazete’de haftalık edebiyat ve fikir 
yazıları yazdı. Kırım’da yapılan “Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni”ne katıldı. Şiir ve gazetecilik dallarında çeşitli ödülleri 
bulunan yazar, gezi dalında 2014 yılı TYB yılın yazarı ödülünü aldı. TYB Şanlıurfa Şubesi kurucularından olan yazar, üç 
dönem Şanlıurfa Şube Başkanlığı görevini yürüttü. Teknikerler Derneği, İLESAM, Anadolu Yazarlar Birliği, GAP Gazeteciler 
Birliği, İlim Yayma Cemiyeti üyesi olan yazar, halen TYB Ankara Şube Başkanlığı’nı yürütmektedir. Yayınlanmış Eserleri: 
Bana Kendini Anlat (Şiir, 1998), Hafızasını Kaybeden Şehir (Deneme, 1999), Gurbeti Olmayan Diyar (Şiir, 2000), Urfa 
Efsaneleri (Araştırma, 2005 (3 baskı) ), Çağa Küsen Leyla (Şiir, 2005), Ben Kendimden Yanayım (Deneme, 2005), Kültür 
Şehri Urfa (Araştırma, 2006 (3 baskı) ), Şiir Şehir Urfa (Şiir Seçkisi, 2006 (3 baskı) ), Hafızasını Arayan Şehir (Deneme, 
2007), Savaşın Âşıkları (Tiyatro, 2008), Urfalı Nabi (Biyografi, 2008), Ben Yusuf Sen Züleyha (Şiir, 2009), Çağın Divanesi 
(Rubailer, 2010), Gâvur Mahallesinde Aşk (Roman, 2011), Rıfkı Kaymaz Kitabı-Haz. (Biyografi, 2011), İbrahim’in Nazargahı 
Urfa (Gezi, 2012), Meliküş Şuara Yusuf Nabi (Biyografi, 2012), Eski Dünyaya Seyahat (Gezi, 2014 ) (TYB Gezi Ödülü), Hasret 
ve Umut Bosna (Gezi, 2014), Türk Sinemasında Urfa (İnceleme Araştırma, 2015), Hasret ve Azap Tanpınar’da Şehir ve Kadın 
(İnceleme, 2015), Bir Batı Masalı Shakespeare (İnceleme,  2015), Metafiziğin Trajik Şairi Necip Fazıl (İnceleme 2015) , Dilim 
Türkü Gönlüm Gazel, (Şiir 2016) Bu Eller Utandırmaz Adamı (Araştırma 2016), Mehmet Âkif (Biyografi, 2016)

Doç. Dr. Murat Aktaş 
İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Aktaş, 2004 yılında Fransa’da, Paris X Nanterre 
Üniversitesi’nde Bilgi ve İletişim Bilimleri alanında Yüksek Lisansını tamamladı. Paris 7 Denis Diderot Üniversitesi Siyaset 
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Sosyolojisi Bölümü’nde doktorasını tamamlayan Aktaş, 2011 yılından beri Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2014 yılında Siyaset Bilimi alanında 
doçent olan Aktaş’ın, Avrupa Birliği, Ortadoğu’da demokrasi ve kadın hakları ile hükümet sistemleri gibi konularda 
akademik çalışmaları bulunmaktadır. Dora Yayınevi tarafından yayınlanan “AB ve Türkiye” kitabının yazarı olan Aktaş, 
Liberte Yayınları tarafından yayımlanan; “Başkanlık Sistemi”, İletişim Yayınları’ndan çıkan “Çatışma Çözümleri ve 
Barış” adlı kitapların editörü ve yazarlarındandır. Aktaş, Nobel Akademik Yayıncılık’tan çıkan “Arap Baharı: Ortadoğu’da 
Demokrasi Arayışı ve Türkiye Modeli” ile İngilizce olarak yayımlanan “The Arab Uprisings and The Struggle Of Soft Powers 
In The Middle East” adlı kitapların da editörü ve yazarlarındandır. Murat Aktaş halen Muş Alparslan Üniversitesi İİBF, 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır.

Orçun İmga
1980 yılında Ankara’da doğdu. 2001 yılında SDÜ Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 2004 yılında 
Gazi Üniversitesi’nde, doktorasını aynı üniversitede siyaset bilimi alanında 2010 yılında tamamladı. Dicle Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi ve Gazi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Hâlen Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik 
Stratejileri ve Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda doçent olarak görev yapmaktadır. Muhtelif gazete ve dergilerde yayımlanmış 
çok sayıdaki makale ve çevirisinin yanı sıra var olan kitapları şunlardır: 1. “Tek Partili Dönemde Ankara: Siyaset ve Yerel 
Demokrasi” (Dipnot Yayınları, Ankara, 2006)  2. Amerika’da Din ve Devlet, Liberte yayınları, 3. Yeşil ve Siyaset: Siyasal 
Ekoloji Üzerine Yazılar (Hakan Olgun’la birlikte), Lotus Yayınları.

Orhan Gafarlı 
Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora adayı. Tarihsel perspektiften Rusya’nın uluslararası hukuk 
yaklaşımlarını çalışan Gafarlı, National Interest ve The Jamestown Foundation’da Türkiye-Rusya ilişkileri, enerji politikaları 
üzerine analizler yazıyor. 2012-2014 yılları arasında BİLGESAM’da Avrasya üzerine araştırmacı olarak çalıştı. 2015 yılında 
“Avrasya Çıkmazı: Yeni Büyük Oyunu Kim Kazanacak?” başlıklı bir kitap yayınladı.

Sıddıka Öztekin 
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 2009 yılında mezun olan Sıddıka 
Öztekin, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Öztekin, 2007 yılında UNDP’nin desteklediği 
Türkiye’de yerel yönetim reformu uygulamasının devamına destek projesinde çalıştı. 2009 yılında yine Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nde Yüksek Lisansa başlayan Öztekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yurtdışında Yüksek Lisans Bursu ile North 
Florida Üniversitesi’nde Kamu Politikası alanında yüksek lisansını 2015 yılında tamamladı. ABD’de “Implementation of 
U.S. Immigration Policies in Jacksonville, Florida, Focusing on Social Inclusion” konusunda çalışan Öztekin, 2016 yılında 
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yarım kalan Yüksek Lisansını da “Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri Ve Türkiye’nin 
Göç Ve Sosyal İçerme Politikalarının Analizi” konusunda tamamladı. 2016 yılında Muş Alparslan Üniversitesi’nde Araştırma 
Görevlisi olarak göreve başlayan Öztekin, Göç Yönetimi, Yerel Yönetimler ve Kentleşme ve Çevre Yönetimi alanlarında 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

Prof. Dr. Ramazan Gözen 

Siyaset bilimci. 14 Aralık 1965, Denizli doğumlu. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü (1987) mezunu. 
Yüksek lisansını İngiltere’de University of Reading Graduate School of European and International Studies’de (1989) 
“The Evolution of Turkey’s Relations with NATO and the European Community” adlı tezle, doktorasını yine İngiltere’de 
University of Reading Department of Politics’te “An Analysis of Turkey’s Decision to Close the Oil Pipelines in the Gulf Crisis, 
1990-1991: From Procrastination to Co-operation” adlı tezle (1994) tamamladı. 1998’de doçent oldu. Kırıkkale Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği, kurucu bölüm başkanlığı (1994-
2000), Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği, bölüm başkanlığı, değişik 
kurul üyelikleri (2000-2004), Çankaya Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği 
(2004-) görevlerini yürüttü. 

Makalelerini bazı İngilizce yayınlarda, Demokrasi Platformu, Karizma, Liberal Düşünce, Yeni Türkiye, İlim ve Sanat, Yeni 
Forum, İşletme ve Finans dergilerinde; Küreselleşme, İslam ve Türkiye, Türk Dış Politikasının Analizi, Uluslararası Örgütler 
ve Türkiye, Modernite, Globalizm ve Ulus-Devlet: Uluslararası İlişkilerde Teori ve Yaklaşımlar, Kim Bu Özal?-Siyaset İktisat 
Zihniyet, 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası, Türk Dış Politikasında Gelenek ve Değişim kitaplarında ve Türkler’de 
yayımladı. Atılım ve Çankaya üniversitelerinde jüri üyeliği, tez danışmanlığı, fakülte yönetim kurulu ve kurul üyeliği yaptı. 
Çeşitli konferans ve panellerde çok sayıda bildiri sundu. Çeviri yaptı. 5. Hafta, Zaman, Radikal, Türkeli, Turkish Daily News, 
Yeni Yüzyıl gazetelerinde yazılar yazdı. 

Eserleri: Araştırma: Amerikan Kıskacında Dış Politika: Körfez Savaşı, Turgut Özal ve Sonrası (2000), Türkiye’nin Dış 
Politika Gündemi: Kimlik, Demokrasi, Güvenlik (derleme, ortak, 2001), Turkey’s Delicate Position between NATO and the 
ESDP (2003), Uluslararası İlişkiler Sonrası: Çoğulculuk, Küreselleşme ve 11 Eylül (2004). Çeviri (Türkçeden İngilizceye): 
The Ottoman State Organization in the Classical Period (Yusuf Halaçoğlu’ndan, Klasik Dönemde Osmanlı Devlet Teşkilatı, 
2002). Hakkında: İdris Bal / 21.Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası (2001).


